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SILICONE EM SPRAY Proteção, preservação, 
lubrificação e isolamento 
duradouro de plásticos, 
borrachas e peças metálicas. 

Cuida de peças plásticas
Excelente brilho e aumento da 
resistência à quebra em peças como 
para-choques, grelhas do radiador, 
spoilers, barras de proteção, tejadilhos 
em vinilo.

Protege peças de borracha
Aumenta a conservação evitando que 
a borracha resseque, congele ou cole. 
Como por exemplo em borrachas das 
portas e do capot, para-choques, tubos 
do radiador e pneus.

Boa impermeabilização
Impermeabiliza as peças e protege os 
contactos eléctricos da humidade.

Efeito anti-estático
Repele o pó das peças.

Evita ruídos
Elimina eficazmente os ruídos 
provocados pelo contacto entre 
materiais diferentes, como metal e 
plástico.

Poder lubrificante
Atua como auxiliar na instalação de 
peças como conexões de mangueiras e 
ajuda no deslizamento fácil de calhas 
do tecto de abrir, bancos e rolos dos 
cintos de segurança.

Não Mancha

Valor pH: 6.3
(em solução aquosa de 5%)

Aplicação
Limpar préviamente a superfície antes 
de aplicar o produto. Pulverizar e passar 
de seguida com um pano limpo e macio.

Atenção
Não serve para lubrificar metal com 
metal.

03 07 0110

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos 
que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento 
e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na 
medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este 
serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso 
serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade 
constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Art.-Nr. 0893 221 50 0893 221 0893 221 05
Qt./Emb. 1/24 1/12 1
Conteúdo 150 ml 500 ml 5000 ml
Recipiente Spray Spray Bidão


