
ANTISTATIK 100 
Účinne predchádza elektrostatickým nabíjaniam 
umelých hmôt každého druhu. Znižuje sa priťahova-
nie prachu, odstraňuje nepríjemné a pre pamäte 
údajov nebezpečné statické výboje. Vytvorený 
priesvitný film nie je nebezpečný pre ľudí ani pre 
materiály. Výsledok skúšky podľa DIN 53482- 
zníženie povrchového odporu na hodnoty pod 109 
Ohm 
Použitie: Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti pri 
termináloch elektronického spracovania údajov a pri 
skladovaní pamätí. Zníženie priťahovania nečistôt 
a prachu na časti z umelých hmôt, kryty, poťahy .... 
Technické údaje: 
povrchový odpor max. 109 Ohm 
schnutie rýchle 
farba bezfarebný 
PRVÁ POMOC: 
Pri požití – vypiť 0,5l vody a dráždením hrdla vyvolať 
zvracanie.  
Pri zasiahnutí očí vypláchnuť prúdom vody, pri 
zasiahnutí pokožky – umyť mydlom a vodou. 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
POZOR! Mimoriadne horľavý. Dráždi oči. Výpary 
môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov 
zapálenia – nefajčiť. Nevdychujte 
plyn/dym/pary/aerosól. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou a očami. Používajte len v dobre vetraných 
miestnostiach. 
Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným 
žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichovať 
a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní 
obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania môže vzniknúť 
výbušná zmes. 

Hlavný distribútor pre SR  :  
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tel.: 055 / 786 04 44  
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