
Text etikety 

 

Silikonový olej 
multifunkční mazací olej s vysokou tepelnou odolností (-30 °C až 200 °C) 

 

Silikonový olej je vhodný k použití v průmyslu i domácnosti k mazání kovových i plastových částí, třecích, 

kluzných, točivých a valivých ploch. Dále v automobilovém průmyslu, údržbě jízdních kol, řetězů, čepů, či 

šicích strojů, dveřních závěsů, zámků atd. Chrání, konzervuje, zvyšuje pružnost, životnost a lesk gumových 

lišt, těsnění a plastů nárazníků. Separuje formy při lisování a odlévání. Vlastnosti jsou zachovány při 

teplotách -30 °C až 200 °C, krátkodobě až do 230 °C. Chrání před zamrzáním. Je odolný proti oxidaci, 

vodoodpudivý a chrání před vlhkostí. Neobsahuje tuky, oleje, ředidla a pryskyřice. Vhodný jako separace. 

Před upotřebením protřepte!  

Návod k použití: Olej nanášejte aplikátorem nebo rozprašovačem do všech míst mechanicky namáhaných 

součástek nebo na ošetřované povrchy. Olej chrání mazané místo před průnikem vlhkosti a vznikem 

koroze. Odstraňuje nežádoucí vrzání. Neaplikujte na skla automobilů. Po práci si umyjte ruce a ošetřete 

pokožku regeneračním krémem. Upozornění: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a 

teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do 

otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.  

 

První pomoc: Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou. 

Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.  

 

NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: propan-2-ol, benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, pentan, 

izobutan, propan, butan. 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se 

může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní 

organismy, s dlouhodobými účinky. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. - Zákaz kouření. 

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani 

po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 

množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečného odpadu. 

 

Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby. 

 

Obsah: 300 ml   Čárový kód: 8594825003114 
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