
 
Техническа характеристика 

SILICONE SPRAY 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 03.8.20 

 

Силиконов лубрикант 
 

Описание 
 
Силиконов спрей за смазване със специални 
синтетични активни компоненти, създаващ 
силен ефект на смазване и защита срещу 
корозия на всички видове повърхности.  
След полагане, повърхността става 
антистатична и не позволява полепване на 
прах и замърсявания върху нея. Материала не 
променя вида на повърхността, поради 
високият процент на активни компоненти е 
икономично решение и е устойчив на високи 
температури. Намалява скърцането  и може да 
се полага във всички посоки, благодарение на 
специалната си клапа.  

 

Области на приложение 
 
SILICONE SPRAY се използва за защита и 
смазване на автомобилни части от пластмаса, 
гума или метал, вътрешно и външно, като 
брони, щори, въздуховоди, пластмасови части в 
салона на автомобила, гумени уплътнения на 
врати и прозорци, релси на седалки, колани и 
т.н. Придава блясък на пластмасовите части и 
ги защитава от напукване. 
Също така се използва за защита на 
велосипеди и мотори.  
За защита на електрическите контакти и 
системи за запалване от влага.   

 

Технически характеристики 
 
Вид:        течност 

Цвят:   прозрачен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания за употреба 
 
SILICONE SPRAY се нанася чрез пръскане 
върху чиста повърхност, от разстояние 25 cm В 
последствие се разнася с чист мек плат, като 
всички остатъци от материала се премахват.  

 

Разход 
 
В зависимост от приложението.  

 

Опаковка 
 
SILICONE SPRAY се предлага в опаковки от 
400 ml. 

 

Срок на годност / Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява на добре 
вентилирани места, защитени от слънчева 
светлина и високи температури. Да не се 
излага на температури надвишаващи  +50

o
C и 

да не се съхранява заедно с материали които 
могат да предизвикат оксидация или корозия.   

 

Забележки  

 
Консултирайте се с указанията за безопасна 
употреба и предпазните мерки, описани на 
опаковката.  
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