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TECHNICKÝ LIST 
SILIKONOVÝ   OLEJ 

 
Výrobek pro stále efektivní lubrikaci 

 
Charakteristika (vlastnosti) a místo použití: 
Vysoce koncentrovaný výrobek na bázi čistého silikonového oleje.  

Výrobek byl vyvinut k aplikacím, které vyžadují pravidelnou údržbu spočívající v očištění a lubrikaci. Je vodoodpudivý a  

předchází usazování prachu a špíny na nástrojích. 

Je vhodný k běžným drobným lubrikačním operacím jak doma (šicí stroje, zámky), tak v práci, u sekaček trávy, na pracovní 

nástroje, zámky, spojky, řetězy atd. ... 

Jedná se o výrobek určená k lubrikaci delikátních lubrikačních mechanismů a přesných mechanismů. 

Výborně proniká i do nejmenších mezer, vytváří na povrchu ochranný film, a tím zabraňuje korozi.  

Dlouhodobě zaručuje těsnění, nezamaže a zabraňuje zadření, je třeba očistit určenou plochu. 

Nastříkat produkt jednolitě ze vzdálenosti 25 – 30 cm. 

 

Technické a chemicko-fyzikální vlastnosti: 
- vysoká lubrikační účinnost 

- vysoká ochranná účinnost 

- bezbarvé 

- specificky netoxické 

- neobsahuje CFC 

- samočisticí ventil 

 

Skladování: 
Nevystavovat teplotám přesahujícím 50°C. 

 

Z provedených zkoušek nevyplynula zvláštní neslučitelnost s předchozími nátěry, plasty, elastomery a gumami. Doporučuje se 

však provedení předběžných zkoušek. 

 

Vysoce hořlavé F+ 
 
Chemicko-fyzikální vlastnosti: 
Fyzikální stav:  kapalina pod tlakem 

Barva:   průhledná 

Vůně:   lehký zápach petroleje 

Bod vznětu:  < - 1°C 

 
Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika 
nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou 
zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony 
jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, 
včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o 
výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.   


