
  

Silikon Spray Expert Line 

 

TDS 24.08.2011 
 
KARTA TECHNICZNA 
 

Silikon Spray Expert Line 
 
 
Expert Line Silikon Spray to uniwersalny środek smarujący na bazie olejów silikonowych. Jest to 
produkt o wszechstronnym zastosowaniu przydatny w warunkach domowych jak i w warsztatach 
(samochodowych, rowerowych i innych). Produkt posiada własności ochronne i zabezpieczające. 
Nie pozostawia osadów. Produkt z łatwością wypiera wodę i skutecznie zabezpiecza przed nią. 
Posiada doskonałe własności smarne oraz wysoką odporność termiczną. Produkt jest bezbarwny, 
bezwonny, nieszkodliwy.  
 

WŁASNOŚCI PRODUKTU 

● wszechstronne zastosowanie: smarowani, odblokowywanie, natłuszczanie, zabezpieczanie 
● odporny na działanie wysokich i niskich temperatur 
● silnie wypiera wodę 
● odporny chemicznie i fizycznie 
● posiada właściwości antystatyczne 
● nieznaczne zmiany lepkości pod wpływem temperatury i ciśnienia 
● zabezpiecza przed wodą i osiadaniem brudu 
● łatwy w użyciu 
● nie pozostawia osadów 
● doskonałe własności smarne 
● bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy 
 

ZASTOSOWANIE 

Środek przeznaczony jest do zabezpieczania i ochrony przed: wilgocią, mrozem, czynnikami 
atmosferycznymi. Preparat chroni przed mrozem, korozją, starzeniem części plastikowych i 
gumowych. Doskonały środek smarny do rowerów, części układów mechanicznych, narzędzi, 
niezastąpiony w samochodzie. Znajduje zastosowanie do: 
- uelastyczniania i zabezpieczania gumowych elementów samochodowych, uszczelek itp. 
- zabezpieczania rozmaitych przedmiotów przed brudem i wilgocią (np. wiązania narciarskie) 
- smarowania powierzchni stycznych elementów przesuwających się w zawiasach, szufladach, 
karniszach, oknach itp. 
 

DANE TECHNICZNE 

 

Parametry Wartość 

Stan skupienia Ciecz pod ciśnieniem gazu 
płynnego 

Barwa Bezbarwny 

Zapach Bezwonny 

Gęstość Ok. 0,7 -0,8  g/cm3 

Wartość pH Nie dotyczy 

Temperatura topnienia Brak danych 

Temperatura wrzenia Szeroki zakres powyżej 65 OC 

Temperatura stosowania Dowolna 

Rozpuszczalność:  

a) w wodzie Nie miesza się 

b) w rozpuszczalnikach organicznych Mieszalny 

   Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny  i nie powinno być traktowane jako  specyfikacja techniczna 
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SPOSÓB UŻYCIA 

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanosić z odległości ok. 20 cm na czyste wolne od kurzu i 
suche powierzchnie. Preparat nadaje się na podłoże z metali, tworzyw sztucznych , drewna i 
innych. Nadmiar preparatu można usunąć miękką ściereczką. Produkt można również nanieść na 
ściereczkę i przetrzeć nią  zabezpieczaną powierzchnie.  Temperatura obróbki od +5oC do 25oC. 
Czyścić i usuwać benzyną lakową. 
 
PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI 
 
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym 
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych 
źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5OC do +35OC (zalecana pokojowa). 
Okres przechowywania: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie 
opakowania. 
 
INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP 
 
R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub 
pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S2 Chronić przed 
dziećmi. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym S23 Nie wdychać rozpylonej 
cieczy. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50oC. Nie 
przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym 
się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed 
dziećmi. „Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”. 
 
Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na 
opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i 
zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu 
Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.  
 
 
PRODUCENT:   RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska, 

Telefon / Fax: +48 32 324 00 03 / 10  

DYSTRYBUTOR: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska  
   Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61 

 
Data: 04.01.2008 
Data aktualizacji: 24.08.2011 
 
Ograniczona gwarancja:  
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych 
warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady 
producenta. 
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją 
objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.  

 


