PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

SILIKONOVÝ
OLEJ
SILIKONOVÝ OLEJ je čistý 100% silikon s antistatickými
účinky. D ík y svým vlastnostem vytváří suc hý ﬁ l m . Je
nepostradatelným pomocníkem ve všech údržbářských
dílnách, v průmyslové sféře i v autoservisech. Rozsah
provozních teplot je od –80 °C do +295 °C.

POUŽITÍ
SILIKONOVÝ OLEJ se používá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch, jemné mechaniky, chrání
a ošetřuje plastické a gumové části proti atmosférickým vlivům, jako je voda, sníh a led. SILIKONOVÝ OLEJ je vynikající
separátor pro vstřikovací formy, má velmi dobré impregnační vlastnosti, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků,
epoxidových pryskyřic. Obnovuje voduodpudivý účinek u stanů, plachet, deštníků, oděvů apod. Zabraňuje usazování
zbytků látek na dopravníkových pásech.

NÁVOD K POUŽITÍ
Místo aplikace očistěte od rzi, volných částí, starých maziv a prachu. Na ošetřovaný povrch naneste pouze takové
množství, aby se netvořily mastné skvrny.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev

200 990

25 l kanystr

200 985
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SILIKONOVÝ OLEJ
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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