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SILICONE OIL PRO
Vysoce kvalitní mazací prostředek.

CHARAKTERISTIKA:
SILICONE OIL PRO je mnohoúčelový mazací olej na bázi silikonu.

Neobsahuje tuky, ředidla, ani pryskyřice. Na místě aplikace vytváří

dokonale čistý mazací film s vysokou teplotní odolností a s výbornou

přilnavostí k podkladu.

APLIKACE:
SILICONE OIL PRO se používá na dokonalé mazání kluzných, valivých

i otáčivých dílů a součástek automobilů, motocyklů, jízdních kol, lodí,

strojních zařízení, ale i jako dlouhodobá ochrana dílů pracujících

v náročných klimatických podmínkách, protože odpuzuje vodu, chrání

před korozí a oxidací. Zvyšuje pružnost, životnost a lesk plastových

i gumových dílů (často se používá jako konzervátor těchto dílů),

eliminuje jejich vzájemné hluky.

TIP: v zimním období brání vzájemnému přimrzání gumových těsnění.

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

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

3. Při aplikaci na plasty nebo gumu rozetřít suchým hadříkem.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: transparentní

Zápach: charakteristický po rozpouštědlech

Teplotní odolnost: -30°C až +150°C 

(krátkodobě až +230°C)

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,8 g/cm3  

Obsah organických rozpouštědel: 50 %

SKLADOVÁNÍ: 
36 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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