Technický list

Silikonový sprej, rychleschnoucí 400 ml

B7910

Univerzální mazací a separační prostředek pro výrobu,
údržbu a servis zařízení
Rozsah
použití:

Široce využitelný pro nejrůznější ochranné a údržbářské práce
v kovozpracujícím, papírenském, textilním a dřevozpracujícím
průmyslu, v autoservisech, v tiskárnách, jako i proti nežádoucí
samovolné přilnavosti nejrůznějších materiálů.
_____________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte přímo na očištěné místo nebo plochu. Po
nanesení rychle vytváří neviditelný bezbarvý film bez zápachu,
s teplotní odolností od -50 °C do +250 °C, který rychle
zasychá.
_____________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Použitelný v celé oblasti průmyslového ošetřování a údržby
pro mazání a separaci součástí a materiálů, pro ochranu a
impregnaci povrchů.










antikorozní ochrana
vysoký separační a antistatický účinek
vyroben na bázi speciálního silikonového oleje
použitelný na všechny povrchy, neleptá
zbavený tuku a nežádoucích mastných složek
vytváří velmi odolný neviditelný separační a kluzný film
teplotní odolnost od -50 °C do +250 °C
nevhodný pro následně lakované a galvanizované plochy a povrchy

___________________________________________________________________________

Použití:

 pro ošetřování umělých hmot a gumy, pro snižování tření
 pro ochranu svařovaných konstrukcí proti ulpívání svarových kapek a
strusky (vhodné jen pro následně žárově zinkované konstrukce)
 k oddělování a mazání v papírenském, obalovém, dřevozpracujícím a
textilním průmyslu, při zpracování a výrobě plastů, v tiskárnách apod.
 zlepšování kluzných vlastností u nejrůznějších zařízení, při montáži
kabelových svazků a plastových hadicových rozvodů.
 široce použitelný v údržbě automobilů, plastových výrobků, pro
údržbu a ochranu nábytku a kůže.
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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