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Silikonov  á barva se zinkovým prachem  
GS-07

Žáruvzdorná  zinková  barva,  schnoucí  na  vzduchu.  Konečná  tvrdost  nátěru  je 
dosažena při uvedení ošetřených dílů do provozu.

Po jednohodinovém zatížení při teplotách 150-200° C, odolná proti benzínu, oleji a 
mastnotě.

Pro litiny a ocelové díly všech druhů. Pro použití ve vnitřním prostředí, omezeně ve 
venkovním.

Balení: barel 14 kg

Objednací číslo: GS-07.00.0000.0

Forma dodání: připravený k použití

Barevný odstín: šedý

Doba schnutí: po cca 30 min je nátěr vyschlý na vzduchu

Rozsah použití: až do cca 400 °C

Ředidlo: dle potřeby; univerzální ředidlo VK-30

Směrice VOC – EU limitní 
hodnota pro tento produkt: kat. A/i, 600 g/l (2007), 500 g/l (2010)

Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC.

Pokyny ke zpracování: stříkáním, nátěrem;
Před zpracováním důkladně promíchejte!

Podklad: otryskaný pískem

Spotřeba: cca 300 – 400m g/m²

Bod vzplanutí: přes + 21 °C

VbF (Nařízení o hořlavých
kapalinách): A II

Bezpečnostní označení 
a označení nebezpečí: viz bezpečnostní list 
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