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          HKS-99,5% 
Hliníkový ochranný sprej 

                     Popis: 
 HKS-99,5%  je hliníkový ochranný sprej určený pro ochranu kovových 

                     i nekovových částí, před  oxidací a korozí. S vysokou tepelnou odolností 
                     až +500°C. 
 
                    Oblast použití: 
                HKS-99,5%  se používá v oblastech výroby a údržby , k ochraně  
                    poškozených povrchů  např: po řezání a svařování, při montážích, teplovzdušných  
                    rozvodů, klimatizací, konstrukcí, výfukové potrubí matice šroubů, karosérií, 
                    nádrží či zásobníků. a dalších zařízení, kde je třeba chránit tyto 
                    před korozí a oxidací. Dále je využitelný při povrchových úpravách strojů.  
                    Výhody:                                                          Návod k použití: 

1) Vysoká přilnavost ke všem                    Za slyšitelnosti kuličky protřepte  
       druhům materiálům                             cca. 2 – 4 min. HKS-99,5% nanášejte  
2) Okamžitě a snadno                                 ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm 
       aplikovatelný                                         křížovou technikou. Síla vrstvy  
3) Přirozený vzhled hliníku                       cca. 40 – 60 mikronů. Doporučená 

obsahuje 99,5% hliníku                         teplota aplikace +5 / +35°C.        
4) Rychle schnoucí, nelepivý                      Skladování: uchovávejte obal 

do 8 minut,povrchově suchý                  těsně uzavřený. Chraňte před  
                           15-20 minut                                             před teplem a zdrojem vznícení, 

5) Přelakovatelný jinými laky                   nesnášenlivými materiály jako je 
                           – doporučená zkouška přilnavosti        vlhko, oxidační činitelé a kyseliny. 

6) Vysoká teplotní odolnost až +400°C,    Skladování: 24 měsíců. 
       krátkodobě až +500°C                             
7) Nestékavý, otěruvzdorný                        Balení: 400 ml 

                                               
 
                            Upozornění: 
                            Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho 
                             nejlepšího  vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých 
                             praktických zkušeností  ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná,  
                             netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího  možnosti  realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve 
                             vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na 
                             práva třetího. V ostatních  záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.  V případě  technických 
                             informací se  obraťte na naši společnost. 

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01,   tel: 723 141 293 ; 
E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

web: www.novatipcz.cz 
IČO: 28 77 99 24                  DIČ: CZ28 77 99 24 
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