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SLIDE S 
Vysoce čistý mnohoú čelový 
silikonový lubrikant 

     
SLIDE S je aerosolový lubrikant 
na bázi silikonu; je bez barvy a 
zápachu- lze jej využít v mnoha 
oblastech.  

  

PROČ  SLIDE S je pravděpodobně nejkoncentrovanější produkt na bázi silikonů ve 
spreji, který je dnes na trhu k dispozici. Jeho velmi čisté složení jej dovoluje 
využít k mazání nebo leštění bez tvorby skvrn.  
 

• Výborné anti-adhezivní vlastnosti (vynikající jako uvolňovací 
prostředek  pro formy na lisování plastů) 

• Maže a redukuje tření (kancelářské stroje, plastové převodovky, 
elektronické přístroje, jemná mechanika) 

• Má antistatický účinek - odpuzuje prach 
• Odpuzuje vodu 
• Netvrdne 
• Ulpívá i na svislých površích 
• Výborný i jako impregnační prostředek pro gumu, plasty a kůži 

(palubní desky, apod.) 
 
Jeho schopnost mazání je taková, že je často používán namísto specifických 
olejů. Používá se rovněž i jako lehký řezný olej, zejména v průmyslu výroby 
závěsů dveří a oken. Jeho parametry jsou konzistentní v rozsahu teplot  
od -28°C do +270 °C.   

  

JAK  Krátce protřepejte a potom aplikujte ze vzdálenosti 20 cm s použitím trubičky 
na trysce spreje. SLIDE S se používá v sektoru výroby plastů jako uvolňující 
a ochranné činidlo; v tisku se používá pro mazání stříhacích ploch; při výrobě 
závěsů dveří a oken; používá se jako mazadlo a lehký řezný olej, jako 
mazadlo usnadňující těsnění posuvných součástí; jako prostředek pro leštění 
a zajištění vodotěsnosti. Leští ovládací panely kancelářských strojů; maže 
čepy  a převodové trasy ve všech situacích pokud nejsou vystaveny  
extrémnímu namáhání. Maže desky šicích strojů používaných v textilním 
průmyslu. Usnadňuje práci v instalatérství.  
SLIDE S je bez pochyby ideální snad pro stovky dalších aplikací. 

  

KDE Lisování plastů a gumy  
Závěsy dveří a oken 
Tiskárenský průmysl 
Instalace, sanitární zařízení, vytápění a klimatizace 
Údržba kancelářských strojů 
Údržba elektrických přístrojů v domácnostech 
Automobilový průmysl 
Konstrukční práce na kovových konstrukcích 
Průmyslové montáže 
Zpracování kůže 
Textilní průmysl a výroba obuvi  
Hobby 

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství Balení  

 

 

911.003 Sprej 400 ml  Karton 12 kusů  
 


