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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Siliconen Spray

Smeer- en scheidingsmiddel

WEICON Siliconen Spray is een smeer- en scheidingsmiddel
alsmede een beschermings- en onderhoudsmiddel voor kunststof,
rubber en metaal.

De spray zorgt voor een langdurige scheidingsfilm, een goede
oppervlakte conditie en is temperatuursbestendig tot +250°C
(+482°F).

Siliconen Spray voorkomt de afzetting van lijmresten op persen en
geleiders, voorkomt het plakken van producten

aan lopende banden, goten of rolbanen, beschermt elektrische
contacten tegen vocht, onderhoudt rubber, kunststof en
metaaloppervlakken, beschermt rubber tegen verharding,
bevriezing en hechting en bevordert het soepel lopen van
schuifdaken, stoelrails en rolautomaten van veiligheidsgordels.

technische gegevens

Geur oplosmiddel

Kenmerken siliconenolie-basis

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur kleurloos

Temperatuursbestendigheid -50 - +250 °C

ISSA-Code 53.402.14

IMPA-Code 450828

Verwerking
Voor het gebruik het oppervlak reinigen en ontvetten. Spuitbus
schudden en op circa 25 cm afstand gelijkmatig aanbrengen.

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische
informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11350400-22 Siliconen Spray 400 ml


