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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Silicone Spray

Preparat smarujący i antyadhezyjny

WEICON Silicone Spray jest środkiem smarującym i poślizgowym,
jak również produktem ochronnym i pielęgnacyjnym dla wszystkich
plastikowych i gumowych części używanych w campingu.

Spray utrzymuje elastyczność uszczelek i chroni je przed
kruchością, zamarzaniem i sklejaniem. Silikon w sprayu służy
do smarowania wszystkich gumowych uszczelek, zawiasów i
prowadnic. Efekt ślizgowy umożliwia szybki i łatwy montaż tyczek
namiotowych.

obszary zastosowania

okna plastikowe

toalety kasetowe

uszczelki drzwi

żaluzje

zasłony przeciw owadom.

luki dachowe

zamki

listwy i szyny do rur

Spray nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń i jest odporny na temperaturę do +250 °C. Czy to
w przyczepie kempingowej, Camper-Van, Odtimer lub w domku
letniskowym, silikon w sprayu nadaje się do wszystkich rodzajów
kempingu.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Baza oleju silikonowego

Barwa bezbarwny

Odporność termiczna -50 do +250 °C

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne rozmiary pojemników:
72004400 Silicone Spray 400 ml


