
Silikonový gel 250g

NÁVOD NA POUŽITÍ
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Gel Silikonový gel

POPIS
Silikonový gelový prostředek pro průmyslové použití jako například: mazání 
pružných spojů UNI 303, UNI 313, o-kroužků, potrubí odtahu spalin a posuvných 
míst pro elektrické kabely. Tento gel zůstává vždy plastický a udržuje svoje ma-
zací vlastnosti po dobu více než jeden rok. 
  

NÁVOD K POUŽITÍ
Silikonový gel naneste na povrch, který má být namazán, v přiměřeném množ-
ství (plně postačuje jemný film). V případě mazání potrubních spojů naneste 
silikonový gel na oba spojované prvky. 
  

TECHNICKÁ DATA
Hustota: 1,006 +/- 5% 
Pracovní teplota: 0 + 150 ° C
Penetrace při 25 °C (mm/10): 350/400



03

Gel
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Firma Díly na kotle s.r.o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupu-
jícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vzta-
huje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku 
je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu 
o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem pro-
dejny či prodejce. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek 
zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:
• Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
• Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
• Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
• Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
• Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
• Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému 

modelu
• Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
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