
Technické informace  
 
Název   
Spraytool 
 
Popis výrobku  
Profesionální stavební značení pro stavební a inženýrské stavby, staveniště a silniční stavitelství. Může 

být také použit při stavbě tunelů a těžbě. 

Patentované bezpečnostní víčko s tryskou pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Zaručené 

značení bez špinavých prstů. 

Barevné odstíny: světle modrá, světle červená, světle oranžová, světle žlutá, světle zelená, světle 

růžová, bílá. 

 

Sprej lze také použít v kombinaci s následujícími doplňky: 
 

- Značkovací pistol 
 

- Značící tyč 

 
Všeobecné vlastnosti  
 

- Inovativní jednoruční bezpečnostní víčko se zámkem se spouštěčem zabraňuje neúmyslné 

aktivaci spreje - se systémem Easy-touch  

- Speciální sklopný ventil pro přesné označení stěn a podlahy 

- Vynikající přilnavost i na mokré povrchy 

- Značení zůstává silně viditelné až do 6 měsíců 

- Vysoká kryvost zajišťuje nástřik až 220 m 

- Dobrá svítivost fluorescenčních odstínů 

- Snadné použití s rukavicemi 

- Čisté značení bez úkapů 

- Uzávěr je vhodný pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství) 

- Ekologicky nezávadný 

- Samočistící systém může být 100% vyprázdněn -> není nutné odvětrávání 

 
Fyzikální a chemické data  

 
- Odstíny: světle modrá, světle červená, světle oranžová, světle žlutá, světle zelená, světle růžová, 

bílá 
 

- Stabilita při skladování: 
 

• Aerosoly: 10 let, je-li to vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 
60%) 

 
- Vydatnost: V závislosti na konzistenci a barvě půdy postačují 500 ml až do 220 m 

 
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu): 

 
• Suchý proti prachu: po cca. 10 minut 

 
• Suchý na dotyk: po cca. 30 minut 



 
• Vytvrzeno: po cca. 24 hodin 

 
• Přelakovatelný : po cca. 24 hodinách 

 
- Balení: aerosolové nádobky, maximální jmenovitý objem 500 ml 

 
 

Pokyny k použití  
 
 

Před použitím si pečlivě pročtěte varovné symboly na obalu 
 

• Důkladně protřepejte po dobu 3 minut 
 

• Nastříkejte zkušební vzorek na méně viditelné místo 
 

• Stříkejte ze vzdálenosti cca. 5-15 cm. 
 

• Aplikujte značkovací sprej. 
 
 
Životní prostředí a značení  
 
Životní prostředí: Výrobky společnosti MOTIP DUPLI jsou 100% bez těžkých kovů. Uzávěry a obaly jsou 
vyrobeny z recyklovatelného materiálu. 
  
Likvidace: Pouze zcela vyprázdněné plechovky by měly být vloženy do recyklačního skladu nebo do 
vhodné nádoby pro recyklační odpad. Nádoby, které nejsou prázdné, by měly být odstraněny jako 
"speciální odpad". 
 
Označení / Označování: Všechny výrobky vyrobené společností MOTIP DUPLI splňují platné předpisy 
pro označování podle Pokynů dle směrnice 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a 
TRG 300, stejně jako pokyny pro aerosol 75/324 / EWG ve skutečně platné verzi. 

 
Zřeknutí se odpovědnosti  

 

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené 
v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které 
mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši 
kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do 
prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI. 

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do 
čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin. 
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