Mazadlá

Silicone Oil
Vysoko kvalitné silikónové mazadlo olejovej konzistencie.

Vlastnosti:

Výhody:

• Dokonale maže gumu, plasty, kov aj
drevo
• Nevytvára škvrny

• Chrání elektrické kontakty pred
vlhkosťou
• Ochraňuje a ošetruje gumové časti pred
starnutím
• Plastové části dostávajú lesklý vzhľad
a nepraskajú
• Odstraňuje vŕzganie v trecích plochách
• Vynikajúci antiadhézny účinok na formy
pri tlakovom liatí
• Vhodný ako pomoc pri rozoberaní
spojov
• Typ konzistence zaručuje zatekanie
a následné mazanie i ťažko prístupných
miest

• Vytvára jemný mazací film
• Dokonalá ochrana povrchu
• Vysoká teplotná odolnosť od -75 °C do
+260 °C
• Ochrana povrchu proti oxidácii a korózii
• Vynikajúca vode odolnosť a antistatické
účinky
• Vysoká odolnosť proti elektrickému
prúdu
• Môžeme ho aplikovať v akejkoľvek
polohe nádoby
Objednávacie kódy:
Názov výrobku
Silicone Oil
www.retech.com

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

RSOR

Spray

400 ml

R 34401

Mazadlá
Aplikácia:
SILICONE OIL sa používa ako ochranné mazadlo ťažko prístupných miest napr. spojov, pántov,
zámkov a iných pohyblivých častí. Rovnako je vhodný na ochranu elektrických súčastí a elektrických
spojení proti korózii a vzdušnej vlhkosti. Je vynikajúci ako ochranný film gumových súčastí a plastov,
má dlhodobý účinok.

Návod na použitie:
1. Pred aplikáciou nádobku dôkladne pretrepte.
2. Aplikujte SILICONE OIL v potrebnom množstve na ošetrované plochy zo vzdialenosti cca 25 až
30 cm.
3. Pri aplikácii na gumu alebo na plasty rozotrite SILICONE OIL suchou handrou.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!
Skladovanie:
Na suchom mieste pri teplote T= 15 °C až 30 °C.

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

www.retech.com

