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OS 540 / Sprej za zaščito površin 
 

Opis produkta: 

OS 540 površinska zaščita je dolgoročna zaščita površine nerjavečih jekel, ki so izpostavljeni močnim 

korozijskim vplivom.  

Uporablja se lahko z brizganjem, potapljanjem ali lakiranjem in ne kaplja.  

 

Izdelek ima izjemno odpornost na temperaturo med -40 ° C in + 260 ° C. Zaščitena površina ostaja 

stabilna tudi v pomorskih krajih zaradi visoke slanosti zraka. Dolgotrajna korozijska zaščita ne ovira 

nadaljnjih postopkov varjenja in jih je mogoče zlahka odstraniti s topilom (MEK). 

 

Lastnosti: 

 Širok spekter uporabe za številne materiale. 
 Dobro ohranjanje materialnih lastnosti za zunanje ali notranje skladiščenje. Dobre oprijemalne 

sposobnosti: ostaja in ne kaplja. 
 Povečana odpornost na morsko vreme in morsko vodo. 
 Ni negativnih vplivov pri večkratnem zaporednem varjenju. 
 Zlahka odstranljivo s topili. 
 Ne vsebuje CFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informacije o fizičnih in kemičnih lastnosti 

Oblika: Aerosol 

Barva: ni določeno 

Vonj: citrusi 

Vrelišče: -97°C 

Plamtišče: ni določeno 

Tlačni pritisk pri 20 °C: 8300 hPa 

 
 

Vse informacije so neobvezujoče. Pred uporabo je potrebno preveriti ustreznost produkta. Pridržana pravica do 

tehničnih sprememb. 
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Klasifikacija po regulaciji (EC) Št. 1272/2008 

Izdelek je klasificiran in označen po navodilih CLP regulacije. 

Oznake za nevarnost:    GHS02   GHS07 

Oznaka za opozorilo:       Nevarno 

Vsebnost nevarnih snovi: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, cyclics, 

  <2% aromati, ogljikovodiki, C6, izoalkani,  

 <5% n-heksan, N-pentan, n-heksan 

 

Stavki za nevarnost 

/H222-H229; H336; H412/ 

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebina pod pritiskom: ob segretju lahko poči. Lahko povzroči zaspanost 

ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Previdnostni stavki 

/P210;P251;P273;P312;P410+P412;P403+P233/ 

Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Posoda je pod 

tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti sproščanje v okolje. Ob slabem 

počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne 

izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno 

zaprti posodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Navedba o primernosti proizvoda in s tem povezana pojasnila so navedena na podlagi naših izkušenj, niso 

priporočila in niso pravno zavezujoča. Prosimo, da pred uporabo izdelek preizkusite na manjši obdelovalni površini. 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 

 


