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FLEGSTEEL

čistí, ošetřuje a konzervuje plochy 
z ušlechtilé oceli a lakované plochy 

v jediném pracovním postupu 

vytváří ochranný povlak a zabraňuje 
tím oxidaci a korozi 

ošetření a konzervace na dobu několika měsíců 

účinkuje antistaticky, odpuzuje prach 
a nečistoty, neobsahuje silikony 

(FEL)



VšEchny údajE o prVní pomoci a ochraně zdraVí při práci jsou podrobně uVEdEny na bEzpEčnostním Listě a na EtikEtě.
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Charakteristika

Flegsteel je výrobek určený pro péči o ušlechtilou ocel. Po-
užívá se jak k ošetřování a čištění ušlechtilé oceli, tak k ochra-
ně matných a leštěných ocelových ploch. Vhodný pro pou-
žití v interiéru i venkovním prostředí. Dlouhodobý ochranný 
povlak zabraňuje oxidaci a korozi. Účinkuje antistaticky a tím 
znesnadňuje usazování mastnot a nečistot.

Použití

Prostředek Flegsteel zajistí perfektní čistotu a zářící lesk 
v interiérech, na obkladech, na ocelových a lakovaných plo-
chách ve vozidlech, profesionálních i domácích kuchyních. 
Vhodný k ošetření vzduchotechniky, odsávání, digestoří, ar-
maturách, transportních pasů, výtazích, apod.
Pro svou účinnost a dlouhodobou stálost ošetřených ploch je 
vhodný jak v domácím prostředí, tak i u firem zabývajících se 
úklidovým servisem a správou budov.   
Čistí vysoce lesklé lakované a leštěné plochy. 
Plochy určené k povrchové úpravě musí být suché bez nečis-
tot, rzi a mastnot. Sprej před použitím důkladně protřepejte 
tak, aby došlo k řádnému promíchání všech složek. Nanášej-
te ze vzdálenosti cca 20 až 30 cm křížně. Poté čistým a savým 
hadrem otřete, až se vytvoří vysoký lesk. 
 
Balení

400 ml sprej
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Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  aerosol 
Barva:  bez barvy 
Zápach (vůně): charakteristický

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Hořlavost: extrémně hořlavý

Hustota (g/cm3): 0,60 (při 20 °C)

Rozpustnost ve vodě (při 20°C): nerozpustný

Výbušné vlastnosti: spodní mez: 1,5 objemové %
horní mez: 12,8 objemových %

Oxidační vlastnosti: nemá oxidační vlastnosti

Celkový obsah těkavých látek 
(VOC): cca 39,1% (hmotnostních)


