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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za ks  

Spritz-ex 2000  3500038 Balení 400 ml dóza   

  Sprej na ochranu svarových ploch a hořákových hubic. 
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 3 dnů 

 

 
Nástřik    

 
Použití 

Pelox ochrana svarů Spritz-ex 2000 je bez silikonový 
přípravek. Vytváří ochranný film na povrchu svařovaných ploch 
a zabraňuje ulpívání kuliček svarového kovu na povrchu a 
chrání též měděné hořákové hubice před ulpíváním svarového 
kovu na povrchu a tím zvyšuje jejich životnost. Usnadňuje tak 
práci s následným odstraňováním kuliček svarového kovu     
po svařování. 
 
Aplikace 

Nejprve se dobře seznamte s popisem na etiketě obalu. Před 
použitím zatřepejte s obalem. Pelox ochranný sprej Spritz-ex 
2000 se nanáší nástřikem na plochy, jenž se budou svařovat. 
Lze jej nastříkat na hubici hořáku před svařováním, abychom ji 
ochránili před zanášením a tím změně parametrů při 
svařování. 
 

Likvidace 

• Při použití nevznikají odpady, jenž je nutné likvidovat, 

pouze znečištěné hadříky 

 

• Plechové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat 

kontaminované obaly 

 
Balení 

Dodává se v plechové dóze o objemu 400 ml. Originální balení 
je po 12 ks v kartonu. 
Chraňte dózu před přímým slunečním svitem a zahřátím 
tlakové dózy na více jak 50oC. Neotvírejte dózu násilně, 
neházejte jí do otevřeného ohně i když je již prázdná - jedná se 
o tlakovou nádobku! Nestříkejte přípravek do otevřeného ohně 
a nebo na žhavé povrchy. 

15 01 11*   Kovové  obaly  obsahující  nebezpečnou  
 výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
 prázdných tlakových nádob 
 
Vydatnost 

Jednou dózou se dá ošetřit ca 30 až 50 bm svarových ploch 
při šířce nástřiku ca 50 mm na každé straně svařované plochy. 
 

Vybavení pracovníka: 
Pracovník při práci s Spritz-ex 2000 musí být vybaven alespoň 
pracovním keprovým oblekem a gumovými rukavicemi.  
Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním 
listu, který obdrží každý zákazník při prvním nákupu Spritz-ex 
2000. 
 

 

 

 

 

 

 

Balení á 12 ks 

Bezpečnostní pokyny 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty: 
H222  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může  
 roztrhnout 
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může  
 vybuchnout. 
 
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty: 
P210  Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným               
 plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 
P251  Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte  
 ani po použití. 
P410 + P412  Chraňte před slunečním zářením. 
 Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. 

 
 

    

    


