
 
 
 
 

 
 

 
Speciaal smeer-, glans- en glijmiddel op siliconenbasis 

 Smeermiddel met siliconen van zeer hoge zuiverheidgraad. 

 Vergemakkelijkt het glijden van hout, karton, textiel en sommige plastics. 

 Kleurloos, vlekt de ondergrond niet. 

 Vermijdt het aankleven op alle oppervlakken. 

 Reinigt en geeft glans in één handeling. 

 Glansmiddel voor instrumentenborden, bureaus, stoelen in kunstleer, kunststof oppervlakken. 

 Smeermiddel voor sloten, micromechanismen. 

 Beschermt lederen kleding, rubberen voegen van autodeuren.  

 Vermijdt aankleven bij het ontvormen van plastic. 

 Weerstaat aan –50°C tot + 200°C. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 

De spuitbus schudden voor gebruik. Gelijkvormig over het 

geheel van het oppervlak verstuiven op 20 cm afstand. In 

geval van glansmiddel, gelijkmatig opwrijven met een 

droge en schone doek. 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN  

 De algemene voorzorgmaatregelen navolgen zoals 

vermeld op de verpakking. Niet gebruiken op plaatsen 

waar geschilderd of met lak gespoten moet worden. Altijd 

even uittesten op plaatsen waar veel plastic voorkomt; 

sommige plastics kunnen zacht worden. Voor verdere 

gegevens raadpleeg ons Veiligheidsinformatieblad. 

 

GEBRUIKERS 

Garages, schrijnwerkers, textielbedrijven, mechanische 

industrie, aannemers, loodgieter, elektriciens, enz. 

 

 

 

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: smeermiddel op siliconenbasis 

Kleur: kleurloos 

Geur: thrichloorethyleen 

Uiterlijk: helder 

Verpakking: spuitbus (± 600 ml) en bulk 
 
 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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