
                                       

KARTA TECHNICZNA

Silicone FG (aerozol)
uniwersalny smar silikonowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Charakterystyka
Silicone FG smaruje, zabezpiecza, chroni przed wilgocią i odnawia powierzchnie. Jest 

uniwersalnym, antykorozyjnym smarem, który chroni, zabezpiecza przed wodą i odnawia. Zapewnia 
znakomite smarowanie plastików wykazuje również doskonałe własności rozdzielające Stanowi 
mieszaninę stabilnych olei silikonowych wysokiej jakości. 

Cechy szczególne
• tworzy bezbarwną, nie twardniejącą warstwę,
• wysoce wodoodporny, wypiera wodę z powierzchni

szklanych, ceramiki, tkanin i skóry,
• eliminuje skrzypienie, zacinanie się i sklejanie,
• chroni powierzchnie metalowe, plastikowe, gumowe,
• niskie napięcie powierzchniowe umożliwia lepsze

pokrywanie powierzchni i głębszą penetrację,
• efektywna praca w szerokim zakresie temperatur 

(od -400C do +2000C),
• znakomite własności rozdzielające,
• wyposażony w zawór 3600 umożliwiający aplikację do

góry dnem 

Stosowanie do:
• ochrony gumowych uszczelek (zapobiega twardnieniu i

przymarzaniu),
• połączeń plastikowych (zapobiega piszczeniu i

zakleszczaniu),
• smarowania połączeń z różnych materiałów np.

metal/plastik, plastik/plastik, metal/guma,
• smarowania narzędzi, podnośników, zamków,

zatrzasków, przełączników, regulatorów, zamków
błyskawicznych, sprężyn i krążków,

• jako środek rozdzielający w przetwórstwie tworzyw
sztucznych i gumy

Sposób użycia
• nałożyć cienką, równomierną warstwę na powierzchnie

przeznaczoną do smarowania lub ochrony,
• aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca zastosować rurkę 

przedłużającą ,
• w razie potrzeby nałożyć ponownie,
• bezpieczny dla większości plastików i gumy (zrobić test

przed użyciem),
• usuwanie przy pomocy Ambersil Amberklene FG 

Ostrzeżenia:  Nie używać do urządzeń pod napięciem!

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca 
zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.
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Dane techniczne:
Wygląd: ........................ bezbarwna ciecz
Ciężar właściwy (25°C):  0,78 g/cm3
Rozpuszczalność: ..........słaba w wodzie
pH:...................................7
Temperatura pracy:.........od -40 do 200°C
Pakowanie: .................... aerozol 500 ml

Przechowywać w temperaturze do 50ºC, 
z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w 

powyższych
warunkach może być przechowywany co 

najmniej 72 miesiące


