
ADDINOL  SILIKONE  SPRAY

Leveres  i  500  ml  spraydåser  (12  stk./karton).

2.  De  overflader,  der  skal  behandles,  skal  være

Alle  ingredienser  er  fysiologisk  uskadelige.

•        Høj  dielektrisk  styrke  og  lav  tabsfaktor

•   Klor-,  brom-  og  fluorfri  drivgas  baseret  på  propan-butan

Godkendt  og  opført  i  henhold  til:

•   Fremragende  som  universal  glide-  og  slipmiddel  til
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•   Beskytter  elektriske  kontakter  mod  fugt

•   Ozonvenlig

1.  Ryst  dåsen  godt  inden  brug.•  Bevist  værdi  i  anvendelse  på  grund  af  modstand  mod  saltvand,  damp,  svovlsyre,
fortyndede  syrer  eller  udvaskninger

•   Yderligere  applikationer:

-   Glidende  middel  i  motor-,  autokarrosseri-  og  køretøjskonstruktion

-   Udstyr  inden  for  medicin,  kosmetik  og  farmaceutisk  industri

•   Vandafvisende  smøremiddel  i  el-  og  installationsindustrien

•   Rengørings-  og  beskyttelsesmiddel  i  almindelighed  maskine,  skib  og 
flykonstruktion

•   Konserveringsmiddel  i  keramik  og  glasindustrien mm.

•   Fysiologisk  ufarlige

•   Fremragende  kemikalieresistens

•   Fremragende  glide-  og  frigørelsesevne

•   Anvendes  ved  høje  temperaturer

•   Modstandsdygtig,  effektiv  og  vandafvisende

•   Fremragende  kompatibilitet  med  alle  gængse  tætningsmaterialer 
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•   Ingen  sundhedsfare

•   Universel  brug

•   Ingen  vedhæftning  af  rester

•   Ingen  dehydrering

•   Anvendelse  i  fugtige  omgivelser

•  Plast  bliver  ikke  skørt  og  opnår  en  god  glans

    rengjorte  og  tørres  grundigt af.
3.  Sprøjteafstand  ca.  20  til  30  cm,  sørg  for  fuldstændig

    befugtning.
4.  Ventilationstid  mindst  30  sekunder  ved      

    stuetemperatur.

Efter  tørring  kan  filmen  kun  fjernes  ved  hjælp  af  

acetone  og  vand  (betinget).

•  NSF  H1  (reg.nummer  147  191)

plast-,  gummi-  og  metaloverflader

TEKNISK DATABLAD

GODKENDELSE

LEVERING

PRODUKT  BESKRIVELSE

ADDINOL  Silikone  Spray  er  baseret  på  en  modificeret  silikoneolie  og  

opløsningsmiddel.  Efter  påføring  danner  produktet  en  lugtfri,  vand-  og  lysbestandig  

samt  vejrbestandig  smørefilm.

Temperaturområde  fra  -50  °C  op  til  +250  °C.

Optimal  temperatur  til  påføring  og  opbevaring  fra  +15°C  op  til  +25°C.

ANVENDELSE

HÅNDTERING

 FORDELEEGENSKABER

Socco A/S Egholmvej 8 - 7160 Tørring - +45 7585 2323 
socco@socco.dk - www.socco.dk



SPECIFIKATIONER  OG  TEKNISK DATA

ADDINOL  -  Eksperterne  for  højtydende  smøremidler

Derfor  forbeholder  ADDINOL  Lube  Oil  GmbH  sig  retten  til  at  ændre  tekniske  data  i  dette  produktdatablad  uden  varsel.  I  tvivlstilfælde,  så  tøv  ikke  med  
at  kontakte  vores  kunders  rådgivningsservice.

Dataene  i  dette  produktblad  repræsenterer  vores  nuværende  niveau  af  viden  og  erfaring.  På  grund  af  de  forskellige  specifikke  anvendelser  friskriver  
de  dog  ikke  brugeren  fra  sin  egen  undersøgelse.  Oplysningerne  heri  må  ikke  bruges  til  at  udlede  en  juridisk  bindende  garanti  for  specifikke  egenskaber  
eller  egnetheden  til  et  bestemt  anvendelsesformål.  Detaljerede  sikkerheds-  og  toksikologiske  data  samt  sikkerhedsinstruktioner  for  hvert  produkt  kan  
hentes  fra  de  tilsvarende  Material  Safety  Data  Sheets  (MSDS).  Højtydende  smøremidler  fra  ADDINOL  er  under  løbende  udvikling.

ADDINOL  SILIKONE  SPRAY

ca.  350

Feature

DIN  51757

Farve

lugte

598

Vi  hos  ADDINOL  udvikler  og  producerer  mere  end  600  højtydende  smøremidler  af  den  nye  generation.

DIN  EN  ISO  2592

NSF  registreringsnummer

Flammepunkt

-50  op  til  +250

Massefylde  –  aktivt  middel

kg/m³ved  20°C

DIN  51562-1
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Silikone  spray

visuel

ved  20°C

<  -20

Vores  virksomhed  har  verdensomspændende  aktiviteter.  ADDINOL  højtydende  smøremidler  distribueres  af  mere  end  120  
internationale  partnere.
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Temperaturområde

egenskab

ved  25°C

Testtilstand /  enhed

°C

968

Viskositet  –  aktivt  middel

Metode  iflg.  til

°C

Massefylde  –  blanding

mm“/s

COC

farveløs

Blandt  disse  er  bilsmøremidler  til  de  højeste  krav  og  banebrydende  udviklinger  til  industrielle  applikationer.  Vores  kunder  over  
hele  verden  nyder  godt  af  den  høje  og  stabile  kvalitet  af  vores  ADDINOL  højtydende  smøremidler,  vores  knowhow  og  den  
individuelle  kunderådgivning  fra  vores  kompetente  eksperter.

DIN  51757

147  191

Lugt

kg/m³
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