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Datum revize: 22.8.2019 

SILICONE SPRAY - Silikonový sprej 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558436174, www.soudal.cz 

 
Silikonový olej ve spreji. Čistí a chrání před vlhkostí a prachem. Oživuje, chrání plastové a gumové části 
automobilů, usnadňuje pohyb kluzných částí mechanismů. 
 
Technická data: 

Báze stabilní směs silikonových olejů 

Konzistence  kapalina 

Viskozita 350 cps 

Hustota 0,97 g/cm
3 

Teplotní odolnost - 60°C až + 200°C 

 
 
 
 
 
Charakteristika: 
 snadné a rychlé použití 
 obsahuje silikonový olej 
 ekonomicky výhodný, účinný, spolehlivý 
 vynikající kluznost 
 minimální změna viskozity vlivem tlaku a teploty 
 chemicky a fyzikálně inertní 
 silný mazací účinek 
 silný vodoodpudivý účinek 
 odolává velkým rozdílům teplot 
 lze aplikovat ve všech polohách (360°) 

 
Příklady použití: 
 lubrifikace a ochrana mnoha různých materiálů 
 ochrana gumových dveřních těsnění osobních a 

nákladních vozidel  
 ochrana kovů, plastů a jiných materiálů před vlhkostí a 

ušpiněním  
 zajištění kluznosti na styku pohybových částí nejrůznějších 

materiálů  
 ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím a 

následným přimrznutím 
 mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka 

rozdělovače před navlhnutím 
 ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu, 

textilu apod. 

Provedení: 
Barva: transparentní 
Balení: aerosolové plechovky 400 ml  
 
Skladovatelnost: 
36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na 
suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. 
 
 

 

Podklady:  
Vhodné povrchy: kovy, plasty, guma, dřevo,   
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu 
Příprava povrchu: odstraňte nečistoty  

 
Pracovní postup: 
Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Chraňte 
povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt 
pečlivě protřepejte. Nanášejte aerosolovým rozprašovačem cca 
ze 30 cm vzdálenosti.  
Čištění: White Spiritem (lakový benzín) bezprostředně po 
aplikaci  
Pracovní teplota: +5°C až +25°C 
Opravy: Silicone Spray 

 
Bezpečnost: 
Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě 
kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte 
běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. 
bezpečnostní list a etiketa výrobku. 
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