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s Originalus JAV pagamintas „PlastiDip®“ yra paprastai ore džiūstanti, sintetinė universali 
gumos danga, kuria galima lengvai padengti paviršius purškiant, tepant ar panardinant.
PlastiDip® atsparus drėgmei, rūgštims, trinčiai, atmosferos poveikiui, elektros smūgiui,
čiuožimui/slydimui, korozijai; danga ir suteikia patogią, kontroliuojamą spalvą;
Patogus visų tipų įrankių rankenų kodavimas: veja ir sodas, mechaniniai, elektriniai,
medžio apdirbimo ir statybiniai.
„Plasti Dip®“ skirtas ne tik įrankių rankenoms. Jis taip pat gali būti taikomas:
Mediena: sandarina, apsaugo nuo atmosferos poveikio ir apsaugo nuo pleišėjimo;
Metalas: sumažina vibraciją, slopina garsą, apsaugo nuo korozijos, izoliuoja nuo elektros krūvio ir nuo ekstremalių 
temperatūrų;
Stiklas: sustiprina stiklo paviršių ir daiktai tampa atsparesni dūžiui ir nekeičia daikto spalvos (jei danga yra skaidri);
Virvė / audiniai: paviršius tampa nepralaidus vandeniui, atsparus atmosferos poveikiui, apsaugo nuo puvimo ir 
dilimo;
Plastikai: apsaugo subtilius paviršius nuo įbrėžimų;
Guma: atspari oro sąlygoms, atspari dilimui;
Įrankiai: suteikia spalvų kodą visų tipų įrankiams;
Žemėlapiai: atsparus oro sąlygoms, atsparus plyšimui, nekeičia spalvos (jei danga yra skaidri)
Skysta purškiama elektros izoliacinė juosta yra guminė danga, naudojama kaip elektrinė izoliacija.
Ši lanksti danga puikiai apsaugo nuo rūgščių, šarminių ir
šveitimas, taip pat drėgmės ir druskos uždarymas visam laikui. Skysta elektros izoliacinė juosta turi stipriausią 
dielektrinę apsauga rinkoje; 1,400 v / mil., 5–7 mil. Sluoksniui ( skaičiuojant pagal JAV skaičiavimo sistemą). Jis 
išlieka lankstus net ekstremaliomis sąlygomis ir nesutrūkinės, nesukietės ir nesilups.
Skysta elektrinė juosta puikiai tinka naudoti: gaminant elektros jungtis ir komponentus vandenstransportui, 
priekaboms, kemperiams, lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams, laikmačiams, lauko laidams, prietaisams, 
kompiuteriams, el. plokštėms, jungikliams ir dar daugiau!
Kiekis 170 ml
Už dengtų gatavų prekių tinkamumą naudoti ir remonto atlikimą naudojant „Plasti Dip“ yra atsakingas tik dengimą 
atliekantis klientas ir galutinis vartotojas. 
Produktų ir daiktų dizainas, išankstinis apdorojimas, dengimo sąlygos, kokybės užtikrinimas ir galutinio produkto 
naudojimo sąlygos yra vieni iš veiksnių, turinčių įtakos padengtų gaminių eksploatacinėms savybėms ir jų negali 
kontroliuoti „MB Kompozitai“.
„MB Kompozitai“ aiškiai neigia konkrečias ar numanoma sprodukto garantijas, įskaitant
garantijas dėl produkto tinkamumo konkrečiam naudojimui ar tikslui.

Pavadinimas: MB "Kompozitai" 
Kodas:              304632993 
Teisinė forma:              Mažoji bendrija 
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Kleboniškio g. 18-2 
El. paštas:                      info@kompozitai.lt
URL:                              http://www.plasticidea.lt
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Spalva` Skaidri
Kodas Liquid Tape Spray

Kiekis 170 gr./6 oz.

Tipas Aerozolinė danga
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