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Technikai adatlap

UNITED SPRAYS Szilikon spray
A szilikon spray egy magas értékű univerzális termék. Zsír és olajmentes csúszást elősegítő víztaszító és ápoló, védő,
választó anyag, műanyagra, fára, gumira, és fémre. Fényesen csillogó védőrétege tartós, és megbízható védelmet
biztosít.
Felhasználása, felhasználási területei:
A papír és fafeldolgozásnál megakadályozza a ragasztómaradványok felragadását és felgyülemlését a présgépeken,
vezetékeken, szalagokon. A vágószegélyek, szélek, élek, és szerszámok kezelése, befújása egy tiszta vágást biztosít.
Az anyagmozgatás területén megakadályozza a szállítandó árúk felragadását és megcsúszását, a szállító szalagokon,
csatornákon, siklópályákon, és csúszó-vezetékeken. Szilikon-spray izolál, véd és ápol, jó csúszó-hatással bír műanyag,
gumi, és fém alkatrészeken. Szilikon spray védi a gumitömítéseket, megakadályozza azok kiszálkásodását, töredezését,
kirepedését, befagyását, össze és felragadását. Keni a mozgó alkatrészeket az autóiparban, a háztartásokban,
garázsokban, stb. Műanyag, fa, üveg és fém alkatrészek részére egy ragadás-mentes védőfilmet ad, a műanyag
alkatrészek szép csillogó fényt kapnak, és nem lesznek törékenyek.
A beragadt, és csikorgó alkatrészek ismét mozgathatóvá válnak. Kiváló elválasztó anyag, forma-öntésnél és
fröccsöntésnél. Használható, mint szerelési segítség, csőkötéseknél.
Víz, por és nedvességtaszító tulajdonsággal bír, ezért pl. kiválóan alkalmazható Cabrio – tetők impregnálására, bőrcipők
színfelújítására, stb.
Tulajdonságai:
• Tiszta, nem gyantásodó kenőfilmmel rendelkezik.
• Jó felsőfelületi állapotot, minőséget biztosít.
• Magas hőmérséklet-állóképességgel bír.
• Véd az oxidáció és korrózió ellen, víztaszító hatású.
• Jó elektromos ellenálló-képességgel rendelkezik.
Használati utasítás:
A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. Kb. 20-30 cm. távolságból szórjuk fel tiszta, zsírtalanított és száraz felületre.
Felszórása után puha kendővel töröljük át. Ne szórjuk üvegfelületre és kormánykerékre!
Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)
Szállítási kiszerelés: 500 ml. (12db/karton)
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.
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