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Silikonov  ý základní nátěr  
GS-06

Žáruvzdorná  barva  červenohnědého  odstínu  na  bázi  silikonových  pryskyřic, 
schnoucí  na  vzduchu  (po  zaschnutí  povrch  nelepivý  na  dotek).  Konečná  tvrdost 
nátěru je dosažena při uvedení ošetřených dílů do provozu při teplotě od 150° C.

Pro kovové povrchy, které jsou trvale vystaveny teplotám nad 200° C, např. součásti 
pecí, filtry výfukových plynů, sušicí regálové vozíky a průmyslová zařízení. 

Balení: 1,0 l
2,5 l
5,0 l

Objednací číslo: GS-06.00.0002.0 odstín červenohnědý

Forma dodání: připravený k použití

Barevný odstín: pouze červenohnědý

Doba schnutí: cca 30 min

Odolnost proti benzínu,
oleji a mastnotě: po cca 1-hod zatížení při teplotách nad 150-200° C

Rozsah použití: až do cca 500 °C

Ředidlo: dle potřeby; univerzální ředidlo VK-30

Pokyny ke zpracování: stříkáním nebo nátěrem, lze i ponorem
Před zpracováním důkladně promíchejte!

Tloušťka vrstvy: 25-35 µm

Spotřeba: cca 6 m²/l

Bezpečnostní označení 
a označení nebezpečí: viz bezpečnostní list 
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