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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA SILICONENSPRAY
Code: 42060
Gebruik: Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en
rubber.
Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en rubber.
Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en
basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het
piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische
en thermische stabiliteit. Ivana Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen
temperaturen van - 50ºC tot + 200ºC. Verpakt in spuitbus 400ml.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:

Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van rubberonderdelen, voorkomt
piepen en kraken van kunststofonderdelen.
Gebruik:
Piepende kunststof onderdelen, deurrubber, dashboards, schuifdeuren,
zaagbladen, bumpers, zonnedaken, hulpmiddel voor lossen van mallen.
Verwerkingstemperatuur:
- 5 °C tot + 30 °C
Temperatuurbestendigheid: - 50 °C tot + 200 °C.
Productkenmerken:
Uitstekende hechting, waterafstotend, voorkomt vastvriezen en uitdrogen
van onderdelen van rubber, voorkomt piepen en kraken van onderdelen
van kunststof, uitstekende mechanische en thermische stabiliteit, bestand
tegen weersinvloeden, bestand tegen zwakke zuren en basen, gericht
spuitbeeld
Basis:
Viscositeit:
Vos-gehalte:
Kleur:
Geur:
Soortelijke massa bij 20 °C:
Dampdruk bij 20 °C:
pH-waarde:

Polydimethylsiloxaan
1.000 cSt
Circa 92% w/w
Transparant
Karakteristiek
0,95 gr/ml
3 tot 4 bar
Neutraal
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4. Voorbehandeling.
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden. Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen.
De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).

5. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

