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SILICONE GREASE PRO
Vysoce kvalitní silikonové mazadlo.

CHARAKTERISTIKA:
SILICONE GREASE PRO je excelentní mazací tuk s teplotní odolností

od -40 °C do +200 °C, určený pro dokonalé mazání, účinné odizolování

a komplexní ochranu dílů a sestav. Z místa aplikace odpuzuje vodu,

čímž vytváří dlouhodobě odolnou bariéru proti vzniku a následnému

působení koroze.

APLIKACE:
SILICONE GREASE PRO se používá zejména v automobilovém a 

elektrotechnické průmyslu. Maže a dlouhodobě chrání gumu i gumová 

těsnění proti UV záření a před jejich zamrznutím až do teploty -40 °C. 

Udržuje je stále elastické. Chrání elektrické kontakty a spoje před 

vzdušnou vlhkostí, vodou a vznikem oxidace, má vysokou dielektrickou 

odolnost proti případnému přepětí.  

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Před použitím dózu důkladně protřepat. 

2. Aplikovat v potřebném množství ze vzdálenosti cca 20 až 30 cm. 

3. Lze aplikovat i na hadřík nebo houbičku a poté rovnoměrně rozetřít 

na ošetřovanou plochu.

SPECIFIKACE:
Barva: transparentní, světle žlutá

Konzistence: mazací tuk

Báze: silikonový olej s příměsí plničů a rozpouštědel

Hustota: 0,619 g/cm3 

Aplikační teplota: +10 °C až +35 °C

Zápalná teplota: >200 °C ///// Bod vzplanutí: -97 °C

Obsah VOC: 82,8 %         ///// Obsah netěkavých složek: 1,2 %

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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