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www.retech.com

H1-SILICONE OIL 

Objednací kódy:

Vysoce kvalitní silikonové mazadlo olejové konzistence  
s NSF/H1 registrací.

Aplikace:

H1-SILICONE OIL se používá jako ochranné mazadlo těžce přístupných míst strojů a jiných pohyblivých součástí v po-
travinářských provozech a provozovnách. Je rovněž vhodný na ochranu elektrických součástí a elektrických spojení proti 
korozi a vzdušné vlhkosti. Po aplikaci na gumu a plasty vytváří dlouhodobě odolný ochranný film. Typ konzistence zaru-
čuje dokonalé zatečení produktu i do těžce přístupných míst.

Vlastnosti: Výhody:
•	NSF	Registrace	H1 •	Bezpečné	používání	 v	 potravinářských	

provozech
•	Maže	gumu,	plasty,	kov	i	dřevo •	Aplikace	na	různé	druhy	povrchů
•	Vynikající	ochrana	proti	vlhkosti •	Dlouhodobá	konzervace	dílů
•	360°	ventil •	Aplikace	ve	všech	polohách	dózy
•	Teplotní	 odolnost	 -30	°C	 až	 +150	°C	
(krátkodobě	až	+250	°C)

•	Různorodost	využití	

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

H1-Silicone Oil H1SO Sprej 400 ml 1 35673



M
a

z
a

d
la

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o.,  Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte H1-SILICONE OIL v potřebném množství na ošetřované plochy ze vzdálenosti cca 25 až 30 cm.

3. Při aplikaci na gumu nebo na plasty rozetřete H1-SILICONE OIL suchým hadrem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Skladování:

Min 2 roky při teplotě T= +10 °C až +30 °C.

Konzistence Aerosol
Barva (vizuálně) Transparentní
Hustota 0,585 g/cm3

Bod vzplanutí -97 °C
Zápalná teplota +285 °C (produkt není samozápalný)
Hodnota VOC 532,3 g/l
Teplotní odolnost -30 °C až +150 °C (krátkodobě až +250 °C)

Technické údaje:


