
Silicone Grease
Visoko kakovostna 100% silikonska mast za mazanje in zaščito pred vlago.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

34920 Silicone Grease SGA 400 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Ne vsebuje maščobnih kislin - ne škoduje gumi, plastiki ali najlonu
• Ne kaplja - ostane tam, kjer se nanese
• Ustvari masten film na površini - izolira in ščiti pred vlago

• Visoka dielektrična trdnost - preprečuje pot električnemu toku
• Se ne posuši ali strdi - zagotavlja zaščito v najbolj neugodnih

razmerah
• Maže in ščiti gumo - podaljša življenjsko dobo gume

• Vodoodporna - se ne izpira
• Odporna na UV žarke - ščiti pred vremenskimi pogoji

Uporaba

Silikonska mast KENT Silicone Grease, je v osnovi proizvedena kot zaščita električnih priključkov, zato je primerna 
za nanašanje na komponente pred montažo, z namenom, da zagotovi trajno zaščito pred vlago in oksidacijo.
Ker je proizvedena iz 100% silikona, je popolnoma varna za uporabo na občutljivih materialih, kot so pozlačeni 
terminali, ki se uporabljajo na številnih vozilih ter plastičnih in najlonskih priključnih terminalih, ki jih najdemo na 
večini vozil. Zagotavlja dobro mazanje in zaščito komponent na zavornih delih, delih krmiljenja in prestavljanja.

Je tudi prvovrstno mazivo in je primerna za uporabo na specializiranih področjih, kot so vodila za ponjave in 
vodila za vrata na reševalnih vozilih. Zagotavlja zaščito pred UV žarki in prezgodnjim staranjem na gumi ter 
gumijastih predmetih. Zaradi visoke viskoznosti je primerna kot mazalno sredstvo za ventile in črpalko. Lahko 
se uporablja tudi kot mazivo pri brušenju steklenih plošč.

Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite direktno na površino, kjer je to potrebno.
Za optimalne rezultate uporabite mast pri sobni temperaturi, približno 18 ° C. Površina nanosa mora 
biti brez prahu, umazanije, korozije in starih maziv. 



Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT 
(Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne 
izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar 
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za 
svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli 
zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Tehnične informacije
Osnova: 
Oblika: 
Barva:

Vonj:
Rok uporabe:

Tarifna številka: 
VOC: 

Silikon

Rahlo viskozna tekočina 

Bistra / prosojna 

Značilen

24 mesecev

3403 99 10

540 g/l

Specifična teža: 

Plamenišče:

Penetracija: 

Temp. odpornost: 

Dielektrična trdnost: 

Volumenska upornost: 

0.747 g/ml

Ni določeno, kot razpršilo 

Ni določeno

-75 oC do +260 oC

400 volt / mil  25 oC

1.0 x 1015 Ohm-cm 25 oC
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