
 

 

 
Technický list 12.90 TECTANE Sprej na ochranu kabeláže proti 
  hlodavcom a kunám 

 

Výrobok  Je dlhodobo pôsobiaci sprej, ktorý poskytuje ochranu proti prehryznutiu 
dôležitých častí automobilov hlodavcami (myš, potkan, krysa ai.) a drobnými 
šelmami (lasica, kuna ai.). Jedná sa najskôr o elektrické vedenie, káble 
zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, 
manžety a gumové tesnenie a systémy pérovania. Chráni taktiež pri 
dlhotrvajúcich dažďoch.  Používajte 2x ročne alebo po každom umytí motoru 
alebo spodku automobilu. 
 

Vlastnosti   Čisté, rýchle a jednoduché použitie; 
 Dlhotrvajúci účinok; 
 Sprej nezapácha a nevadí pri použití v interiéry; 
 

Použitie  - Proti hlodavcom (myš, potkan, krysa) 
- Proti drobným šelmám (lasica, kuna ai.) 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Farba  Neuvedené    

Technické údaje      
Základ  - neuvedené 

Konzistencia  - aerosol  
Hustota  g/cm3 (g/ml) neuvedená   

Teplota pri aplikácii  °C + 5 / + 30   
Tepelná odolnosť pri preprave  °C - 15 (pri preprave)  

Rýchlosť nanášania  g/min neuvádza sa   
Stekavosť  mm neuvádza sa   

Agresivita k podkladu  - neagresívny   
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 

pred priamym slnečným žiarením!) 
Vzdialenosť pri aplikácii  mm 200 – 250  

   
Pokyny  Pred aplikáciou potrepte s dózou. Používajte iba na studené vozidlo. 

Dostatočne nastriekajte všetky prístroje, rovnako tak gumové časti, 
elektrorozvody a brzdové hadice, kde hrozí možnosť prehryznutiu 
hlodavcami. Nie je treba striekať na motor, ABS plasty a iné. Taktiež 
dostatočne ošetrite ťažko prístupné miesta automobilu. 
Dóza je opatrená úzkym aplikátorom, ktorý umožňuje presné dávkovanie na 
miesto určenia. 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo ihneď po aplikácii, reparačný krém na ruky 
Materiál: Čistič bŕzd, Odstraňovač tmelov v spreji 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité 
metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené 
údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 
skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 

 


