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Siliconspray
SMEERMIDDEL

VOORDELEN

- Waterafstotend

- Corrosiebeschermend

- Antihechtmiddel

- Waterafstotend

- Corrosiebeschermend

- Antihechtmiddel

PRODUCT

Smeermiddel in aërosolverpakking op basis van kleurloze

siliconenolie.

TOEPASSINGEN 

- Los- en scheidingsmiddel in matrijzen en mallen.

- Overal waar vuilaanhechting een probleem is, denk

bijvoorbeeld aan bakovens, ventilatoren,

houtbewerkingsmachines, drukpersen,

aanlijmapparatuur, etc.

- Spuiten op schroefafsluiting van doseerpistool voor

toepassing van Bostik GunFoam (ter voorkoming

aanhechting PU-schuim).

- Het soepel laten lopen van bewerkingen als stansen,

zagen, boren, snijden en frezen.

- Smeren van bewegende rubber-, kunststof- of

metaaldelen in scharnieren, sloten, schuifladen,

gordijnrails, geleidebanen rolluiken en zonneschermen,

kettingen, kogellagers, derailleurs, e.d.

- Gemakkelijk laten schuiven, glijden en rollen van

goederen langs en op transportbanden, glijbanen en

rollagers.

- Anti-corrosie en bescherming bij onderdelen van auto,

boot, motor, etc.

EIGENSCHAPPEN 

- Beschermt, smeert en maakt waterafstotend.

- Anti-hechtend.

- Kleurloos. 

OPMERKING 

De sterk afstotende werking van SiliconSpray heeft tot

gevolg dat op bespoten plekken geen of nauwelijks

hechting plaatsvindt van lijm, kit of verf.

VERWERKING 

Bus voor gebruik goed schudden. Grof vuil eerst

verwijderen. Het te behandelen oppervlak dun inspuiten.

OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge

condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid minstens 12

maanden na productie.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Basisgrondstof siliconenolie

Temperatuurbestendigheid van -50°C tot +250°C

Geur reukloos

Organisch

oplosmiddelgehalte

ca. 40%

Artikelnummer 30131210

EAN code 8713572600005

Kleur transparant

Verpakking 200 ml bus

Verpakt per 12

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0)73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


