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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 11.10.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 23/10/04/2021. 

PRO-LINE SILIKONOVÝ SPREJ 
Pro-Line Siliconspray 

POPIS Separační, mazací a ochranný prostředek na silikonové bázi bez obsahu minerál-
ních olejů a tuků. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Chrání, maže, ošetřuje 
a izoluje. Nezpůsobuje žádné skvrny. Vytváří antistatický efekt (odpuzuje prach). 
Odstraňuje vrzání, skřípání a těžký chod pohyblivých součástek. Dlouhodobě 
chrání před opotřebením. Je univerzálně použitelný, a to především tam, kde by 
mohly prostředky s obsahem oleje nebo tuku vadit při dalších pracovních postu-
pech, nebo kde z jiných důvodů nelze tyto prostředky použít. 

VLASTNOSTI - impregnuje 
  - výborný separační prostředek pro svařování v ochranné atmosféře 
  - izoluje 
  - eliminuje pískavé zvuky 
  - příjemně voní 
  - čisté použití 
  - ošetřuje a chrání všechny plastické hmoty 

TECHNICKÁ DATA Báze : silikonový olej, speciální benzin 
 Barva / vzhled : bezbarvý 
 Forma : aerosol, kapalina  

Hnací plyn : propan, butan 
 Zápach / vůně : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Automobilový průmysl: Plastové součástky, jako např. nárazníky, mřížky chla-
dičů, spoilery, ochranné lišty, vinylové autostřechy atd., získají vysoký lesk a ne-
křehnou. Gumové součástky, jako např. profilová těsnění dveří a kapot, gumové 
nárazníky, ochranné gumové lišty, vodní gumové hadice atd., budou ošetřené, ne-
budou praskat, křehnout mrazem a lepit se. Zlehčuje chod posuvných ližin střeš-
ních oken a sedaček, navíječů bezpečnostních pásů atd. Zabraňuje pískání a vr-
zání vznikající mezi různými materiály, jako např. kov/plast atd. 

 Průmyslová oblast: Slouží jako montážní pomůcka, např. pro hadicové přípojky 
a těsnění. Chrání elektrokontakty před vlhkostí. Pro mazání míst, kde není možno 
použít prostředky s obsahem minerálních olejů. Zabraňuje pískání a vrzání vzni-
kající mezi různými materiály, jako např. kov/plast atd. Jako separační prostředek 
pro svařování v ochranné atmosféře. Pro mazání dopravních a transportních pásů. 
Montážní pomůcka při výrobě gumových a plastových součástek. Mazání pohyb-
livých strojních plastových součástek. Mazání plastových ozubených soukolí. Pro 
údržbu mincových a prodejních automatů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy tence a rovnoměrně nastříkat, podle potřeby nástřik opakovat.  
Nepoužívat v blízkosti lakovacích pracovišť. Je potřeba zajistit, aby prostředek ne-
byl aplikován na potraviny nebo na strojní součástky, které přicházejí do přímého 
styku s potravinami. Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat pro-
středek s dokonalou přesností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná 
plošná aplikace prostředku. 
Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 7389 D-GB-I-E-P 
 400 ml aerosolová dóza  Obj. č. 9916 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml aerosolová dóza  Obj. č. 20677 D-NL-F-GR-RUS 
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