
Olej silikonový ve spreji
400 ml

NÁVOD NA POUŽITÍ
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SILIToil silikonový olej ve spreji

POPIS
Silikonový olej ve spreji. Slouží pro mazání rotujících nebo točících se částí. 
Chrání před následnou korozí a odpuzuje vodu.

VLASTNOSTI
Silikonový olej vhodný jako multifunkční mazadlo pro různé druhy provozu. Díly 
opatřeny nástřikem SILIT olej jsou chráněny před následným přilepením k sobě 
například různá pryžová těsnění. Pomocí trysky na spreji je snadný rovnoměr-
ný nástřik na určený materiál. Maže a chrání před korozí všechny mechanické 
díly i  za přítomnosti vlhkosti. Prodlužuje životnost řezných nástrojů. Zvyšuje 
odolnost a pružnost těsnění, plastových dílů nebo produktů z gumy. Odstraňu-
je vlhkost a  prach z  elektrických zařízení. Lze jej použít na víka rozdělovačů 
a svorkovnic, aby nedocházelo k jejich následnému přilepení, odpuzuje vlhkost 
a chrání před případnou korozí.

DŮLEŽITÉ
Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě 
vyšší než 50° C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo sprej nevhazujte do ote-
vřeného ohně. Vyhněte se přímému vdechování. V případě kontaktu s očima, 
opláchněte vodou a preventivně navštivte lékaře. Sprej uchovávejte mimo do-
sah dětí.

VHODNÉ PRO
Pro mazání mechanických dílů, produktů z gumy, těsnění, elektrická zařízení atd.

PARAMETRY
Provozní teplota -33 až + 170 °C
Hmotnost 0,66 kg
Objem celkový 520 ml
Objem spreje 400 ml
Tlak 4 bar
Teplota aerosolu pod 21 °C
pH neměřitelné
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Pěnivost nepěnivý
Hořlavost vysoká
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SILIToil
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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