
Katalog produktů Pelox 
Čištění ploch a ochrana proti omaku prstů   

   

 

TE 720 
 Čistící pasta s tvorbou ochranného  filmu. Též pro měď a mosaz. 

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

Hadr    

 
Použití 

Konzervační pasta Pelox TE 720 je vhodná pro ochranu 
tryskaných, broušených a leštěných povrchů  
u výrobků z nerez ocelí, mědi, mosazi a lakovaných 
povrchů. Vytváří ochranný film, jenž chrání povrch proti 
omakům prstů a brání smáčivosti vody na povrchu 
výrobku. Pasta je odolná ca do 110 oC a tím je vhodná i 
pro leštěné povrchy měděných varen v pivovarech. 
 
Aplikace 

Nejprve se dobře seznamte s popisem na etiketě obalu. 
Před použitím zatřepejte s obalem. Pasta Pelox TE 720 se 
nanese v malém množství na suchý čistý hadřík a rozetře 
na ošetřovanou plochu. Pasta se nechá působit na 
povrchu minimálně 1 minutu až se vytvoří bílý matný 
povlak. Tento bílý povlak rozetřeme suchým čistým 
hadříkem do lesku. Pasta Pelox TE 720 výborně chrání 
nerezové zábradlové prvky v aquaparcích, bazénech a 
v lázeňských bazénech. 
Chrání proti omaku prstů a brání smáčivosti vody na 
povrchu zábradlí a tím se neusazují na povrchu chloridy, 
ale naopak stečou z povrchu. Trvanlivost ochranného filmu 
se musí obnovovat po ca 4 týdnech. 
 

Likvidace 

• Při použití nevznikají odpady, jenž je nutné likvidovat, 
pouze znečištěné hadříky 

• Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat 
kontaminované obaly 

 
Balení 

Pelox pasta TE 720 se obvykle dodává ve dvoukilovém 
balení. Je možné ji dodat i v kilovém balení. 
15 01 10*   Obaly obsahující  zbytky nebezpečných látek  nebo obaly  
            těmito látkami znečištěné 

 
Vydatnost 

Z jednoho kilogramu se ošetří ca 10 až 20 m2 povrchu 
výrobku. 

Vybavení pracovníka: 
Pracovník při práci s pastou Pelox TE 720 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 pasty Pelox TE 720. 

 

 

 

 

 

     

  

 1 kg 2 kg           vzorek 
 

Bezpečnostní pokyny 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty: 

H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
 

    

    




