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Siliconenspray 

 

Algemeen 

Siliconenspray is een vetvrij, glij-, bescherm- en onderhoudsmiddel voor o.a. kunststoffen. Verhindert vastplakken 

van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, 

spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberdelen worden verzorgd, verweren niet en vriezen of kleven niet vast. Laat 

het schuifdak en de veiligheidsgordels van auto’s licht lopen. Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietvormen. 

Toepassingen 

• Toepasbaar op kunststoffen, hout, rubber en metalen. 

• Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. 

• Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, 

rolluiken en scharnieren.. 

Verwerkingsvoorschriften 

De spuitbus intensief schudden en vanaf 20 - 30 cm de te behandelen, vooraf gereinigde delen inspuiten en met 

een zachte doek uitwrijven. 

Verpakkingen en kleuren 

Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
CLEANSPRAY7400 5407008131968 12 st/doos 400 ml 

Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij 

een temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C. 
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Veiligheidsvoorschriften 

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. De spuitnevel niet inademen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de 

verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. In geval van inslikken onmiddellijk 

een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook 

na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een 

explosief mengsel mogelijk. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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