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Nazwa produktu: silikon w aerozolu APP Silikon. 

APP Nr: 212007. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt S.A.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Nie zawierający tłuszczy i rozpuszczalników preparat poślizgowy, izolacyjny, ochronny i 
pielęgnacyjny do tworzyw sztucznych, gumy, metalu i drewna. 
 
Opakowanie: 400ml aerozol. 

 

Produkt i dodatki: APP Silikon. 
 

Zawartość wagowa 
silikonu: 

 
< 6,5%. 
 

Odporność 
temperaturowa: 

 
-30ºC do +120ºC. 
 

Barwa: bezbarwny, transparentny. 
 

Zastosowanie: • wszystkie gałęzie przemysłu, gdzie nieodpowiedni jest olej 
• przemysł drzewno-papierniczy: zapobiega gromadzeniu się 

resztek kleju na prasach i prowadnicach  
• urządzenia transportowe i elementy ruchome: zapobiega 

przylepianiu się transportowanych przedmiotów i materiałów do 
taśmociągów, prowadnic ślizgowych 

• ochrona elementów ruchomych przed blokowaniem się 
• likwidacja pisków i zgrzytów wydawanych przez elementy 

przesuwne 
• montaż i łączenie węży. 

 

Właściwości: • ułatwia przesuwanie się elementów w prowadnicach ślizgowych 
takich jak siedzenia samochodowe, schowki, szuflady, składane 
dachy 

• likwiduje uciążliwe piski i zgrzyty towarzyszące tarciu 
współpracujących ze sobą elementów 

• chroni przed wodą, korozją i utlenianiem 
• nadaje połysk tworzywom sztucznym i chroni je przed pękaniem 
• utrzymuje części i uszczelki gumowe w należytym stanie, 

chroniąc je przed kruszeniem, zamarzaniem i sklejaniem się 
• tworzy czystą i nie twardniejącą warstwę poślizgową 
• doskonały rozdzielacz przy odlewaniu formowym i 

ciśnieniowym 
• antystatyczny (eliminuje gromadzenie się ładunków 

elektrostatycznych) - stanowi dobrą izolację elektryczną 
• wytrzymały na temperaturę. 
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Stosowanie  
Proces: 
 

 

 
Powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić. 
Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając 
pojemnikiem 2-3 minuty. 
Z odległości 10-20 cm nanieść cienką warstwę APP Silikon i o ile 
to możliwe wetrzeć miękką ściereczką. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć. 
 

Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


