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Designação Lubrificante de Silicone com Certificação NSF H1

Características

SILICONE FG lubrifica, protege, impermeabiliza e restaura.
Uma mistura de óleos de silicone estáveis e de alta qualidade.
A fórmula altamente versátil e não corrosiva lubrifica, protege, impermeabiliza e restaura uma ampla gama de peças e equipamentos.
Garante uma lubrificação superior dos plásticos e oferece excelentes propriedades de separação e liberação.
Altamente resistente à água; repele a água do vidro, cerâmica, tecidos e couro. 
Elimina ruídos, vinculações e aderências e protege metais, plásticos, borrachas e outras superfícies.
Excelentes propriedades de liberação.

Código de produto/ 
Tamanhos de 
preenchimento  30248/400ml

Aplicações

• Evita o endurecimento e o congelamento das vedações de borracha.
• Impede que os conjuntos de plástico chiem e liguem.
• Renova superfícies de plástico, borracha e madeira
• Fornece excelente lubrificação, especialmente entre peças feitas de materiais diferentes: p. metal / plástico, plástico / plástico, metal / 
borracha.
• Para uso em praticamente qualquer peça e equipamento de metal, plástico, borracha, nylon ou madeira
• Protege e lubrifica ferramentas, guinchos, macacos, travas, interruptores e controles, zíperes, molas e polias.
• Como desmoldante na moldagem de peças de plástico e borracha.

Instruções

• Pulverize luz, mesmo filme em áreas que requerem lubrificação ou proteção.
• Use o tubo de extensão para áreas de difícil acesso.
• Repita a aplicação, se necessário.
• Inofensivo às borrachas e plásticos usados mais comuns (teste antes do uso).
• Remoção: por Ambersil Amberklene FG.
• Não use em equipamentos energizados (ativos).

Dados Técnicos
(sem propelente)

Aparência Líquido claro e branco-água

Gravidade específica a 20 ° C 0,7

Faixa de Destilação de Solventes 50 - 70ºC

Ponto de fulgor (copo fechado) < 0ºC

Densidade de vapor (vs. ar = 1) > 3

Propriedades do filme seco

Ponto de fulgor (copo fechado) > 300ºC

Ponto de fluidez < -40ºC

Faixa de temperatura -40 a +200ºC

Temperatura de estabilidade a longo prazo (no ar) 150ºC

Tensão superficial 21 mN/m

Rigidez dielétrica 35 kV

Viscosidade a 20 ° C 11.000 - 14.000 mPa.s

Com base no estado atual de nosso conhecimento e informações recebidas de nossos fornecedores, a avaliação deste produto indica que 
não contém óleos de nozes e seus derivados.

LATA DE SPRAY SILICONE FG 400ML

Lubrificantes
Sistema de pulverização de 360°
para todos os ângulos

Registrado na NSF: categoria H1, 
no. 138000

Apenas um dos mais 
de 25 produtos FG

Prevenção. Não detecção.
Trancado por segurança
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LATA DE SPRAY SILICONE FG 400ML

Compatibilidade dos 
materiais

OK -

CAUTION -

NOT OK -

Armazenamento e 
vida útil

O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 6 anos, com armazenamento 
correto. Os aerossóis devem sempre ser armazenados abaixo de 50 ° C, longe do calor direto e das chamas.

Saúde e Segurança
Uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) separada, de acordo com os Regulamentos CE 73/404 / EEC e 648/2004 / EC, está disponível em 
Ambersil.com ou através de info.uk@crcind.com

Ato de
misrepresentation
1967

Descrição do
comércio ATO 1968

As informações fornecidas nesta publicação são baseadas na nossa experiência e relatórios de clientes. Existem muitos fatores fora do
nosso controlo e conhecimento que afetam o uso e desempenho de nossos produtos e por esse motivo, nenhuma garantia é dada, expressa
ou implícita. Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade dessas informações ou a adequação de 
qualquer produto aos seus próprios fins particulares. As declarações relativas ao uso dos produtos descritos neste documento não devem 
ser interpretadas como recomendando a violação de qualquer patente e nenhuma responsabilidade por violação decorrente de tal uso deve 
ser assumida.


