
 
 
 

Technický list 13.40 TECTANE Silikónový sprej 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – klzný prostriedok určený pre automobilový a 
strojársky priemysel, dielňu i domácnosť. 
 

Vlastnosti   Okamžitá účinnosť; 
 Chráni pred zamrznutím; 
 Vodoodpudivý, chráni proti korózii a oxidácii; 
 Zvyšuje ľahký posuv zariadenia strešných okien automobilov; 
 Zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk gumových a plastových častí; 
 Zabraňuje usadzovaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vodiacich častiach; 
 Zamedzuje usadzovaniu predmetov na dopravných pásoch a klzných 
dráhach; 
 Bez obsahu tukov, olejov, živíc a riedidiel. 

Použitie  - Klinové, guľaté, ploché a ozubené remene z tkaniny, kože PVC a gumy. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Vôňa  Neutrálna    
Farba  Neuvedená    

Technické údaje      
Základ  - neuvedený   

Konzistencia  - aerosol   
Hustota  g/ml neuvedená   

Tepelná odolnosť pri preprave  °C -15   
Aplikačná teplota  °C +5 / +30   

Doba vytvorenia povrchovej 
vrstvy  

 min netvorí 
  

Deformácia  % netvorí   
Stekavosť  mm neuvádza 

sa   
Vzdialenosť pri nanášaní  mm 200 - 250   

Agresivita k podkladu  - neagresívny  
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred 

mrazom a priamym slnečným žiarením!) 
   

Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu 
neprerážať a nevhadzovať do ohňa. 

Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 200 - 300 mm rovnomerne 
naniesť na ošetrovanú plochu a rozotrieť mäkkou handričkou. 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 

    
 


