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Zakres zastosowań

	 	Przywiera	do	wielu	podłoży,	takich	jak	drewno,	
beton,	kamień,	metal,	asfalt,	bruk,	ziemia,	
mur,	cegła	itp.

	 	Doskonały	do	stosowania	w	budownictwie	
dróg,	budownictwie	naziemnym	i	podziemnym,	
budowie	tuneli,	ciesielstwie,	geodezji,		
górnictwie,	przemyśle,	podczas	imprez		
sportowych	i	rekreacyjnych

Cechy charakterystyczne

	 	Odporny	na	warunki	atmosferyczne		 	
szybkoschnący

	 	Doskonałe	krycie	oraz	jasność
	 	Wyjątkowo	odporny	na	promieniowanie	UV
	 	Nie	zawiera	ołowiu,	kadmu	ani	metali	ciężkich
	 	Bezpieczna	głowica	natryskowa	„STOP	&	GO”
	 	Samoczyszczący	zawór	360°
	 	Wysoka	odporność	na	ścieranie
	 	Możliwość	stosowania	od	-20° C

Korzyści

	 		Uniwersalne	zastosowanie
	 		100%	wykorzystanie	zawartości	puszki
	 		Minimalny	rozprysk	podczas	aplikacji	
	 		Odpowiedni	do	znakowania	ścian,	podłóg	i		

sufitów
	 		Przywiera	również	do	wilgotnych	podłoży

  Jakość profesjonalna
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różowy*       Nr art. 294 1 500PL

żółty*            Nr art. 294 2 500PL

niebieski*     Nr art. 294 3 500PL

zielony*        Nr art. 294 6 500PL

pomarańczowy*   
Nr art. 294 7 500PL

biały*            Nr art. 294 4 500PL

czerwony*   Nr art. 294 5 500PL

*Nazwy kolorów orientacyjne!
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Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!  Data druku: 02/2023.   Nr art. 294 1 500 9PL

Katalog Online:
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Opakowanie 500 ml
Nr art. 294 x 500PL

 Przemysł budowlany
 Budownictwo drewniane
 Przemysł
 Leśnictwo
 Konstrukcje metalowe
 Rekreacja

Obróbka
Przed użyciem mocno potrząsać przez ok. 30 sekund. 
Nanosić na znakowaną powierzchnię z odległości ok. 
25 cm. Specjalna dysza i maksymalne ograniczenie 
mgły podczas aplikacji zapewnia czyste i bezpieczne 
użytkowanie. Samoczyszcząca dysza el iminuje 
konieczność odpowietrzania po użyciu.

Obszar zastosowań
 Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
 W przypadku stosowania w zamkniętych  

 pomieszczeniach zadbać o dostateczną wentylację.
  W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia 

wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
  Produkt przeznaczony do użytkowania 

 profesjonalnego oraz przemysłowego.
  Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa 

produktu!

Wskazówki

Parametry techniczne
Temperatura użycia od -20° C do +40° C, optymalnie od +10° C do +25° C

Czas schnięcia wstępnie po ok. 10 min, ostatecznie po ok. 30 min

Okres przydatności ok. 10 lat w nieotwartym opakowaniu

Przechowywanie w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu

Zawartość/opakowanie 12 szt. w kartonie – 1008 szt. na palecie

Numery art./kolory 294 1 500PL  różowy
294 2 500PL  żółty
294 3 500PL  niebieski

294 4 500PL  biały
294 5 500PL  czerwony
294 6 500PL  zielony

294 7 500PL  pomarańczowy

Akcesoria
Nr art.

Uchwyt na pojemnik z aerozolem 905 65

beko Allclean 500 ml 266 120 0500PL


