
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

SILICONE SPRAY 
 
 
Σιλικονούχο λιπαντικό 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Καθαρό λιπαντικό που δεν σκληραίνει με την πά-
ροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχο-
ποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό 
στη θερμοκρασία, την οξείδωση και τη διά-
βρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν αφήνει 
λεκέδες. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κα-
τάσταση, ενώ δεν ‘επιτρέπει’ να παγώνουν, να 
ξηραίνονται και να φθείρονται. Προλαμβάνει το 
κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα τριξίματα που 
προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το SILICONE SPRAY της DUROSTICK είναι α-
παραίτητο για την ομαλή λειτουργία συρόμενων 
ηλιοροφών αυτοκινήτου ραγών καθισμάτων, ρά-
ουλων συρταριών κλπ. Κατάλληλο ως αποκολ-
λητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών ε-
ξαρτημάτων. Προστατεύει από την αλμύρα τα 
φουσκωτά σκάφη (εικ.3), καθώς και τα μπαλόνια 
των σκαφών. `Εμποδίζει’ την προσκόλληση υλι-
κών σε μεταφορικούς ιμάντες, αυλάκια, οδηγούς 

και ολισθητήρια. Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, ό-
πως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες 
σκαφών από καραβόπανο. Απομακρύνει την υ-
γρασία και σχηματίζει μία υδαταπωθητική μεμ-
βράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ 
διακοπτών, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και μη-
χανές αυτοκινήτων και δίκυκλων. Απαραίτητο 
στους ηλεκτρολόγους για την εύκολη διέλευση 
των ηλεκτρικών καλωδίων στα ειδικά σπιράλ 
προφύλαξης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε ομοιό-
μορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια 
και ρύπους από απόσταση 20-30cm περίπου. Α-
φαιρέστε το υλικό που περισσεύει με μαλακό 
πανί. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς και δροσερούς χώρους, 
για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλε-
κτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παι-
διά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδη-
γίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Mορφή - Χρώμα  
Υγρό χαμηλού ιξώδους -
Διάφανο  

Ειδικό βάρος  0,60±0,05kg/lt  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
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