
 

Katalog produktů Pelox 
Čištění ploch a konzervace   

  Strana 34 z 61 

 

    

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  

OS 540  3500006 Balení 400 ml dóza   

  Konzervační sprej 
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 3 dnů. 
 

 
Nástřik    

 
Použití 

Konzervace Pelox OS 540 konzervuje povrch nerezových 
výrobků a odstraňuje lehké znečištění na povrchu výrobků 
z nerez ocelí.  
 
Aplikace 

Nejprve se dobře seznamte s popisem na etiketě obalu. 
Nanáší se nástřikem na povrch. Je tepelně stabilní 
v rozsahu teplot od -40 do +260 oC. Po nástřiku neztéká 
z povrchu a ani nevysychá. Je stabilní i vůči mořské vodě 
a povětrnostním vlivům. Po svařování ztrácí své ochranné 
působení a odstraňuje se lehce rozpouštědlem. 
 

Likvidace 

• Při použití nevznikají odpady, jenž je nutné likvidovat. 
 

• Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat 
kontaminované obaly 

 
Balení 

Dodává se v plechové dóze o objemu 400 ml. 
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 

Z jednoho kilogramu se ošetří ca 10 až 15 m2 povrchu 
výrobku. 
 

Vybavení pracovníka: 
Pracovník při práci s konzervací Pelox OS 540 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 konzervace Pelox OS 540. 
 

 

 

 

                     

  
Bezpečnostní pokyny 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty: 
H222 – H229  Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout 
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
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. 
P260  Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ  
 INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením.  
 Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. 
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě.  
 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
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