
 
 

PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

SIL LUBE 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
SIL LUBE je husté silikónové mazadlo zo zmesi čistého silikónového oleja a 
uhľovodíkov. Chráni, udržuje, maže a separuje plastové, gumové a kovové diely. 
Poskytuje vysoký lesk plastovým dielom, ako sú nárazníky, chladiče, mriežky, spojlery, 
ochranné lišty, vinylové strechy áut a chráni ich proti skrehnutiu. Impregnuje 
sklápacie strechy a kryty. Odpudzuje vlhkosť a chráni elektrické kontakty pred 
vlhkosťou a zamrznutím. Má antistatické účinky a nepriťahuje prach.   
 
Oblasť použitia 
SIL LUBE chráni gumové časti dverí, krytov a tesnení, gumové dorazy, plastové výlisky, 
vodné hadice a pneumatiky proti skrehnutiu a zmrznutiu. Zabraňuje vzniku 
priľnavých zbytkov na lisoch a vedeniach vo výrobe plastov. Maže mechanizmy 
sklápacích striech, vodiacich líšt sedadiel a bezpečnostných pásov. Odstraňuje 
nepríjemné pískanie a škrípavý zvuk hlavne u rozdielnych materiálov, napr. kov/plast. 
Výborne chráni proti oxidácii poistiek, obvodových dosiek, vypínačov a ďalších 
elektrických zariadení. SIL LUBE je ideálny ako mazací a uvoľňovací prípravok pre 
výrobu a údržbu.  
 

Výhody 
• Výborné mazacie a separačné vlastnosti 
• Chráni pred vlhkosťou a zamrznutím 
• Vysoká teplotná odolnosť 
• Odpudzuje prach a vodu 
• Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je 

vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a 
DME získavané z ropy a zemného plynu. 
 

Návod na použitie 
• Naneste na čistú plochu zo vzdialenosti 20 – 30 cm. 
• V prípade veľkej vrstvy zotrite suchou mäkkou handrou. 

 

Fyzikálne vlastnosti  
Chemický základ Silikónový olej 

Vzhľad Bezfarebný 

Zápach/Vôňa Charakteristická 

Hustota 0,9 g/cm3                            

Elektrická vodivosť 0,5.10-13 S 

Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii -10 °C až +50 °C                      

Teplotná odolnosť dlhodobá -50 °C až +200 °C 

  Nenapadá tieto elastomery:  

  
ACM – akrylátový kaučuk EPDM – ethylén-propylén-dienový kaučuk 
CR – chlóroprénový kaučuk 

 

FKM – fluorovaný kaučuk 

 
NBR – nitril-butadienový kaučuk 

 

NR – prírodný kaučuk 

 
SBR – styrol-butadienový kaučuk 

 

SQM/MVQ – silikónový kaučuk 

 
CSM – chlór -sulfónový kaučuk 

 

 

 
Balenie 
SIL LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej. 
 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred 
použitím výrobku si dôkladne prečítate kartu bezpečnostných údajov SIL LUBE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


