Kenőanyagok

Silicone Oil
kitűnő minőségű olaj bázisú szilikonos kenőanyag.

Tulajdonságok:

Előnyök:

• kitűnően keni a gumit, műanyagot,
fémet és a fát is
• nem hagy foltot maga után

• az
elektromos
kötéseket
védi
a nedvességtöl
• védi és ápolja a gumit az elöregedés
ellen
• használatával a műanyag részek
kífényeződnek és nem repedeznek
• súrlódó felületeket nyikorgásmentessé
tesz
• az öntésnél garantálja a formák
tapadásmentességét
• elősegíti a kötések szétszedését
• olajos állaga biztosítja a behatolást
és kenést a nehezen hozzáférhető
helyeken is

• finom kenőbevonatot képez
• hosszantartó
védelmet
biztosít
a felületnek
• kenőhatása -75 °C –tól + 260 °C-ig
érvényesül
• véd az oxidáció és a korrózió ellen is
• vízzel lemoshatatlan, antisztatikus
hatással rendelkezik
• magas dielektronikus szilárdság
• minden szögben használható

Rendelési kódok:
Megnevezés
Silicone Oil
www.retech.com

Raktári kód Csomagolás
RSOR

Spray

Térfogat / mérete

Rendelési sz.

400 ml

R 34401

A Szilikon olajat védő, karbantartó kenőanyagként használják nehezen hozzáférhető részekhez mint
pl. pántok, zárak, összekötések és más mozgó alkatrészek esetében. Alkalmas az elektromos alkatrészek védelmére is a korrózió és a pá- rásodás megakadályozására. Kitűnően alkalmazható gumi és
műanyag alkatrészekhez, melyeken védőréteget képezve meghosszabbítja azok élettartamát. Az autó
ajtógumiainak átkezelésével gátolja az ajtók -télen gyakran előforduló- be- fagyását.

Használati utasítás:
1. Használat előtt jól fel kell rázni.
2. Fújjuk a SILICONE OIL-t kivánt mennyiségben a felületre 25-30 cm távolságból.
3. Amennyiben gumira vagy műanyagra használjuk a SILICONE OIL-t, alkalmazás után kenjük szét
száraz ronggyal, vagy szivaccsal.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!
Tárolás:
Száraz helyen T = 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:
Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:
Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget,
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:
RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com
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Alkalmazás:

