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VÝROBNÍ INFORMACE 
 

FENOFLEX  Dichtungspflegemittel  
(ošetřující prostředek na těsnění)  

Druh č. 200205 (100 ml), - 200207 (50 ml) – 200208 (1000 ml) 
 
 

Speciální ošetřující prostředek a absorpční prostředek pro elastomerová 
těsnění  

 
 

• Pro údržbu a péči těsnění v okenních drážkách a 
jiných těsnění u oken a dveří.  

 
• Použití zejména při výrobě oken a dveří, jako 

absorpční prostředek.    
 

• Produkt tvoří vysoce elastický film na 
elastomerech, jako  např. APTK nebo EPDM 
(etylen-propylen-dien-kaučuk). 

 
• Těsnění zůstávají hladká (trvale elastická a 

odpuzující vlhkost. 
 

• V létě brání   přilepení těsnění na profil, jakož i 
v zimě přimrznutí těsnění na profil.  

 
 
Technická data 
 

Barva  
 
Základ produktu 
 

Mléčná 
 
Polydimetylsiloxan  
Sulfochlorované  izoparafiny 
 

Hustota  0,950    g/cm3  

 
 
 
 
Zpracování 
 

Způsob dodání – balení 
 
1 000 ml – 1 prodejní jednotka = 15 lahví v kartonu  
   100 ml -  1 prodejní jednotka = 20 lahví v kartonu 
     50 ml -  1 prodejní jednotka = 20 lahví v kartonu 

Produkt nanášíme na těsnění nasákavým hadříkem (vlna,  
bavlna, buničina)  
 
Skladování  
 
Neskladujeme pod teplotu +5°C. V případě uskladnění 
v uzavřených nádobách, v teplotním rozmezí (+ 5 až 25°C) je 
produkt neomezeně skladovatelný.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat! 
 

Pozor! Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné 
hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství 
různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvod, 
proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu 
našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácejí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.  
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