
technický list

Název SIGA PRO SILIKONOVÝ SPREJ
Technický sprej

Vlastnosti Speciální kluzný silikonový prostředek s okamžitou účiností, neobsahující tuky, ole-
je, pryskyřice a ředidla, aplikovatelný na teplé i studené povrchy určený pro automo-
bilový a strojírenský průmysl, dílnu, ale i domácnost. Přípravek vytváří čistý jemný 
film s vysokou tepelnou odolností, který zvýrazňuje vlastnosti pružnosti, životnosti 
a lesk ošetřovaných částí. Vyznačuje se okamžitou účinností, snížením hluku, zabra-
ňuje odbourávání zbytků lepidel na lisech a vodicích částech, zlepšuje posuv střešních 
oken automobilů, má antikorozní, antioxidační, ochranné účinky a také chrání před 
zamrzáním.

Použití Sprej na klínové, ploché nebo ozubené řemeny z tkaniny, PVC a gumy, pro péči o trysky 
motorů, proti ulpívání zbytků materiálů (např. lepidel) na dopravnících, kluzných dra-
hách a lisech. Chrání před přimrzáním automobilových gum oken a dveří. Má výborné 
ochranné, antikorozní a antioxidační účinky.

Technické údaje

Vzhled: kapalina
Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: čirá
Balení: dóza sprej 400 ml

Příprava podkladu Povrch musí být suchý, odmaštěný a hladký. Dózu před použitím dobře protřepejte. 
Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdálenosti 30 - 50 cm od povrchu.

Upozornění Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vy-
prázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci 
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pou-
žívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li 
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných 
místnostech. 
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