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Silicone Oil
Vysoce kvalitní silikonové mazadlo olejové konzistence.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Silicone Oil RSOR Spray 400 ml R 34401

Vlastnosti: Výhody:
• Dokonale maže gumu, plasty, kov 

i dřevo
• Chrání elektrické kontakty před vlhkostí

• Nedělá skvrny • Ochraňuje a ošetřuje gumové části před 
stárnutím 

• Vytváří jemný mazací film • Plastové části dostávají lesklý vzhled 
a nepraskají

• Dokonalá ochrana povrchu • Odstraňuje vrzání v třecích plochách 
• Vysoká teplotní odolnost od -75 °C do 

+260 °C
• Vynikající antiadhezívni účinek na formy 

při tlakovém lití
• Ochrana povrchu proti oxidaci a korozi • Vhodný jako pomoc při rozebíraní spojů
• Vynikající voděodolnost a antistatické 

účinky
• Typ konzistence zaručuje zatékání 

a následné mazání i  těžce přístupných 
míst

• Vysoká odolnost proti elektrickému 
průrazu

• Lze jej aplikovat v  jakékoliv poloze 
nádoby
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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 žád-
ném 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

Aplikace:

SILICONE OIL se používá jako ochranné mazadlo těžce přístupných míst např. spojů, pantů, zámků 
a jiných pohyblivých částí. Rovněž je vhodný na ochranu elektrických součástí a elektrických spojení 
proti korozi a vzdušní vlhkosti. Je vynikající jako ochranný film gumových součástí a plastů, má dlou-
hodobý účinek.

 Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.

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

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

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Skladování:

Na suchém místě při teplotě T= 15 °C až 30 °C.


