PRODUKTY NA ELEKTROOPRAVY

SILICONE GREASE
100% silikonová ochrana elektrických částí

Vlastnosti:

Výhody:

• Odolává UV záření
• Teplotní odolnost od –75 °C do + 260 °C
• Vysoká dielektrická pevnost
• Rychlé vypařování hnacího plynu
• Nestéká ani při zahřátí na vysokou teplotu
• Nemísí se s vodou
• Neolejová báze, 100 % silikon
• Nelepí

• Dlouhodobá ochrana ošetřených součástí (včetně gumových)
• Nedá se smýt ani párou při vysoké teplotě
• Nemrzne ani při velmi nízkých teplotách
• Nezpůsobuje zkraty v el. součástech
• Rychle vytváří potřebné mazací schopnosti
• Neemulguje s vodou
• Nepřitahuje prach a špínu

Aplikace:
Silicone Grease se používá na mazání spojů, pantů, všech pohyblivých částí. Rovněž je vhodný na ochranu elektrických
částí a elektrických spojení proti korozi a oxidaci. Vynikající jako ochranný film na gumové součásti. Silicone Grease se
nedá smýt vodou, nevysychá, nestárne a netvrdne.
Silicone Grease zanechává jemný trvanlivý mastný film, který izoluje el. části a chrání je tak proti korozi, oxidaci...
Vhodný k ochraně citlivých elektronických obvodů.

Objednací kódy:
Název
Silicone Grease

www.retech.com

Sklad. kód

Balení

Velikost

Obj. číslo

SGR

Spray

400 ml

R 34400

1. Před aplikací nádobu s produktem důkladně protřepejte.
2. Aplikujte Silicone Grease v potřebném množství na ošetřované plochy .
3. Pro mazání velmi obtížně přístupných míst použijte přiložený aplikátor.
4. Aplikujte pokud možno při teplotě okolí +20 °C.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

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
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