
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Silikonový sprej
ECO
600 ml / 2897-322-2

Silikonový sprej ECO chrání a stará se o plastové
a gumové díly v automobilovém průmyslu. Slouží
jako montážní pomůcka (mazivo) a činí kolejnice
pohyblivými. Zabraňuje skřípání a pískání, je
extrémně vodoodpudivý a nezanechává žádné
skvrny.
redukuje vrzání
odpuzující vodu
impregnuje
nezanechává skvrny
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Pokyny k použití
Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte nečistoty. Nastříkejte
rovnoměrně ze vzdálenosti 20-30 cm a vtřete měkkým hadříkem. Touto poznámkou vám chceme poradit podle
našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za
výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování
mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Silikonový sprej ECO nachází využití v oblasti plastových dílů (jako jsou nárazníky, mřížka chladiče, spoilery,
ochranné lišty atd.). Díly po jeho aplikaci získají vysoký lesk, aniž by se lámaly. Pryžové díly (např. gumy dveří
a kapoty, pryžové dorazy, nárazové lišty, hadice chladiče, pneumatiky atd.) díky tomuto ošetření nekřehnou,
nenamrzají a nepřilepují se. Silikonový sprej ECO slouží i jako montážní pomůcka při spojování hadic

technická data
Forma: aerosol
Kontejner: 600 ml
Barva: hnědá
Základ: rozpouštědla, silikonové oleje 12,65%, přísady
Teplotní odolnost: -25 ° C až 80 ° C
Čištění (kalené): mechanicky rozpouštědlem
Stabilita při skladování v neotevřeném stavu: 10 ° C až 30 ° C
Skladovací doba: 24 měsíců


