
 
 
 
 
  
Silikonový sprej pro mazání kluzných částí a uvolňování šroubů.  
 
POPIS: 
SILICONSPRAY : 
- vytváří kluzný film s dlouhotrvajícím účinkem, 
usnadňuje uvolňování spojů a snižuje tření 
- mazací a impregnační prostředek neobsahující tuk 
- má antikorozní a antistatický účinek, neoxiduje 
- je odolný vůči teplotám od přibližně -50 °C do přibližně 
+ 250 °C  
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
- separační prostředek pro plastovou technologii - termo 
a termosety, pryž (kromě silikonového kaučuku) 
- mazací a uvolňovací olej pro papírenský, dřevařský, 
polygrafický a obalový průmysl 
- separační prostředek a maziva pro zpracování pěny a 
textilu 
- slouží jako montážní pomůcka, např. pro hadicové 
připojení 
- údržba a péče o automobily, jízdní kola 
- pro péči o nábytek a plastové povrchy, kůži, gumu, 
plasty atd. 
 
BALENÍ:  
Ve spreji s obsahem 400 ml. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Nevystavujte 
teplotám nad + 50 °C. Skladovatelnost: min. 24 měsíců 
 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Před použitím nádobu protřepejte. 
Nastříkejte tenkou vrstvu SILIKON-SPRAY ze 
vzdálenosti 20 - 30 cm. 
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte, pokud mají být součásti 
následně ošetřeny (natírány, lakovány, potištěny atd.)! 
Nedopusťte, aby se účinná látka dostala na podlahu - 
nebezpečí uklouznutí! 
Pouze pro komerční použití! 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý a 
dráždivý pro kůži dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky. 
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SILICONSPRAY 
Siliconspray 

Výhradní zastoupení v ČR a SR :  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


