Gecochem Technology s.r.o.
Návesní 1 (areál ZD)
760 01 Zlín - Mladcová

Technický list
60 Silikon S
Mazivo
Separátor
Prostředek proti tření
Vlastnosti:








Je složen ze zvláštních silikonových olejů
Vytváří výborný mazací film s dlouhou životností, snižuje tření
Na ošetřeném povrchu vytváří nelepivý film, který odpuzuje vodu a nečistoty
Teplotní odolnost – 50°C do +250°C
Působí proti korozi a je antistatický
Zabraňuje skřípání gumy, plastů, oceli, atd. Udržuje gumu pružnou, zabraňuje
jejímu stárnutí

Rozsah použití:









Separační prostředek pro zpracování plastů – všech termosetů a
termoplastů,gumy( s výjimkou silikonové gumy )
Separační prostředek pro ochranný plyn a ruční svařování elektrodou
Mazání a údržba koubů a pantů u oken a dveří
Mazání řetězů jízdních kol a řetězů v průmyslu
Mazací a separační prostředek na papír, dřevo, kov, tisk a v obalovém průmyslu
Pečující prostředek pro nábytek, plasty, kůži, gumu atd.
Při sestavování komponentů – hadic, těsnění apod.

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, stříkat na očištěné
místa ze vzdálenosti 20cm.
Nepoužívejte na místa, kde bude následná povrchová úprava – tisk, lakování apod.
Nedovolte, aby se látka dostala na zem! Nebezpečí uklouznutí !!
Dodání :

sprej 400ml
Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !
Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít
jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.
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