
Spray blaugelb cu silicon
Lubrifiant pentru ungere şi alunecare, pentru uz cotidian.

• Rezistent la intemperii şi temperatură de la -30 °C până la +200 °C

• Antistatic, nu permite depunerea prafului

• Anticoroziv şi hidrofug

• Lubrifiază şi impregnează toate suprafeţele, fără a lăsa un film gras

Februarie 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Ajutorul util atunci când se aud scârţâituri sau bătăi -  
spray-ul cu blaugelb cu silicon, cu efect de lungă durată.
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Spray blaugelb cu silicon
Lubrifiant pentru ungere şi alunecare, pentru uz cotidian.

Caracteristicile produsului:

Spray-ul blaugelb cu silicon este un produs universal de alunecare,  
protecţie, decofrare şi lubrifiere, pe bază de ulei de silicon. 

Se utilizează în ateliere şi întreprinderi industriale de orice tip, în diverse  
domenii, de ex. pentru lubrifierea şinelor, broaştelor, balamalelor, ca lubrifiant 
de alunecare pentru montarea profilelor de plastic sau cauciuc, la montarea 
îmbinărilor cu furtun etc. 

Spray-ul blaugelb cu silicon formează un film de alunecare foarte subţire,  
durabil, fără pete, transparent şi fără aspect gras, curăţând, îngrijind,  
impregnând şi protejând totodată suprafeţele din metal, cauciuc şi plas-
tic. Scârţâiturile şi zgomotele în funcţionare sunt eliminate. Elementele din  
cauciuc sunt protejate împotriva fragilizării, îngheţării sau lipirii. Elementele 
din plastic sunt mai durabile, iar piesele metalice blocate pot fi repuse în 
mişcare cu spray-ul blaugelb cu silicon.  

Spray-ul blaugelb cu silicon este rezistent la apă şi la intemperii, are efect 
anti-coroziv, antistatic şi nu permite depunerea prafului.

Avantajele produsului:

• rezistent la apă
• rezistent la intemperii şi temperatură de la -30 °C până la +200 °C
• antistatic, nu permite depunerea prafului
• anticoroziv şi hidrofug
• lubrifiază şi impregnează toate suprafeţele, fără a lăsa un film gras
• pentru îndepărtarea scârţâiturilor, fluierăturilor şi a zgomotelor în  

funcţionare ale maşinilor, autovehiculelor, elementelor de feronerie şi 
lanţurilor

Date tehnice:

Baza materialului: nafta, ulei siliconic

Rezistenţa la temperatură: -30°C până la +200°C

Densitate: 
la +20°C

0,750 kg/m³

Temperatura de prelucrare: +16°C până la +32°C

Culoare: transparent

Capacitate de depozitare: 
depozitare la loc uscat, răcoros

24 luni

Denumire articol UV Cod art.

Spray blaugelb cu silicon 400 ml 12 x doză 400 ml 0250061

Pregătire şi prelucrare:

Temperatura ideală de prelucrare a dozei este de +20°C. Agitaţi doza tem-
perată înainte de utilizare. Se pulverizează de la o distanţă de cca. 25 până 
la 30 cm în strat subţire şi uniform, apoi se lustruieşte eventual cu o cârpă.
Exclusiv pentru uz industrial. Efectuaţi încercări prealabile privind efectul şi 
compatibilitatea materialelor.

Curăţare:

Lichidul pulverizat în exces, proaspăt, se poate şterge cu diluant universal 
sau neofalină, dacă suprafaţa permite utilizarea acestor produse. Eventual 
efectuaţi încercări prealabile adecvate. 

Livrare şi formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheţ sau 
temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare între +5°C şi +30°C 
durata de depozitare este de 24 luni. 

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale. 
Coduri deşeuri:
160504 recipient sub presiune
150104 golit complet

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele de date de securitate de pe www.blaugelb.de

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


