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Professioneel gamma

Product specificaties

Silicone Lubricant
Wynn's Silicone Lubricant is een smeermiddel op
siliconenbasis.

Eigenschappen











Geeft droge smering.
Vermindert statische elektriciteit.
Verhindert kleven van materialen.
Beschermt tegen roest en corrosie.
Stoot water en vocht af.
Voorkomt "stick-slip".
Kleeft, vlekt en oxideert niet.
Gaat slijtage tegen van hard op zacht en zacht op hard materiaal.
Maakt waterdicht.
Vergemakkelijkt glijden.

Toepassingen
 Op verschillende materialen: kunststof op metaal, op hout, metaal op metaal,
profielrubber e.d.
 Ontstekingsmechanisme in elektrische systemen van voertuigen.
 Tegen vastzitten of vastvriezen van ramen, deuren, schuifdeuren e.d.
 Op alle glijvlakken voor een schone onzichtbare smering.
Gebruiksaanwijzing





Gemakkelijk aan te brengen met de spuitbus.
Op de oppervlakken spuiten.
Eventueel met een zachte doek open wrijven.
Laten drogen.
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Verpakking

Product specificaties

PN 52579 – 12x500 ml aërosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL
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