SIC
LUBRIFIANT TRANSPARENT ȘI
FLUID PROTECTOR
• Lubrifiant cu multiple utilizări, asigură o
lubrifiere de lungă durată
• Excelent demulant
• Uscare rapidă
• Oprește scârțâiturile
• Rezistent la apă și transparent
• Previne lipirea - reduce adezivările
• Mărește productivitatea muncii
• Protejează suprafețele
• Pe bază de ulei siliconic pur
• Transparent, foarte subțire, inodor, nu
pătează și este eficient pe toate
suprafețele: metalice, cauciuc, lemn,
piele, plastic, suprafețe vopsite, textile,
vinil etc.
• Rezistă la condițiile atmosferice, menține
cauciucul și pielea moi și flexibile
• Nu curge, nu îngheață, nu se întărește,
evaporă sau acidulează

SILICO
Informații generale
SILICO este un produs unic formulat ca și amestec
vîscos de siliconi proiectați să asigure o lubrifiere
superioară cu excelente proprietăți de demulare.

SILICO este un lubrifiant multi rol special proiectat
pentru a obține suprafețe rezistente la apă, de a
preveni adezivările, a opri scârțâitul și de a proteja
suprafețele contra coroziunii.

Informații tehnice
Aspect: Aerosol
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct inițial de fierbere și gama de de fierbere: -40°C
Punct de inflamabilitate: -80°C
Gama de temperatură: -50°C la +250°C
Limita inferioară de explozie: 1 Vol.-%
Limita superioară de explozie: 11 Vol.-%
Densitate (la 20°C): 0,705 g/cm3 DIN 51757
Vâscozitate / cinematică: < 7 mm2/s
Durată de valabilitate: 12 luni

LICHID
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct intial de fierbere: 65°C
Punct de inflamabilitate: -26°C
Limita inferioară de explozie: 1,1 Vol%
Limita superioară de explozie: 7,4 Vol%
Densitate (la 20°C): 0,7 g/cm³
Vâscozitate / cinematică: < 7 mm²/s
Durată de valabilitate: 12 luni

Aplicații și utilizare
• SILICO poate fi aplicat pe multe suprafețe.
Utilizarea regulară reduce cantitatea de materiale
lipite de echipamente pentru a mări
productivitatea muncii, mai puține adezivări și
permite utilajelor de a lucra mai repede.
• Pe utilaje de curățare zăpada: previne înghețarea
și aglomerarea zăpezii și gheții pe lame, mănere
și aripile laterale.
• Alte aplicații: scripeți, conveioare, role, uși
culisante, ferestre, echipament de drumuri, utilaje
cu lamă, buldozere, mese, scaune cu rotile, targă.
mobilier de birou, fernoare.
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Notă
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Tech-Masters este responsabilă
pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi
refuză să asigure garanţii pentru consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.
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• O singură aplicare se usucă în câteva minute.
Țineți la o distanță de 20 - 25 cm de suprafața
respectivă. Acoperiți suprafața din abundență.
Acoperiți zonele din jur pentru a evita reziduurile
de aplicare.
• PROTEJAREA matrițelor de injecție și de extrudare
în domeniul plastic contra coroziunii.
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