
PRO PART | Technical Information / Selling Sheet - NL 

Version 001 / NL 
 

www.propart-international.com 

DRY SILICONE 
Smeer- en glijspray 

✓ 100% pure siliconenolie  

✓ Bevat geen oplosmiddelen 

✓ Smeert, beschermt en heeft een preventieve werking  

✓ Geurloos 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
DRY SILICONE is een multifunctionele, 100% pure siliconenolie. Dry 
Silicone bevat geen oplosmiddelen of andere chemische 
toevoegingen. Dry Silicone smeert, beschermt en voorkomt eventueel 
vastplakken. Dry Silicone is helder, extreem dun en geurvrij bij het 
aanbrengen. De hoogwaardige siliconenolie geeft geen vlekken bij 
gebruik, werkt perfect op alle oppervlakken zonder uit te drogen en 
biedt een uitstekende bescherming tegen wrijving en slijtage. Dry 
Silicone is waterafstotend, bevriest of smelt niet, heeft een 
antistatische werking en verdampt niet. Dry Silicone is bijzonder druk 
vast en heeft een hoog temperatuurbereik van -70°C tot + 280°C. 
 
TOEPASSINGEN: 
Dry Silicone smeert, beschermt en heeft een preventieve werking op 
metaal, rubber, hout, leer, kunststof, geverfde oppervlakken, stof, 
vinyl, etc. Waterafstotend, rubber en leer worden weer zacht en 
soepel. Dry Silicone is geschikt voor textiel, schoenen, rits systemen, 
voertuigen, kantoor- en keukenapparatuur en voor hightech 
mechanismen, raambeslag, raam- en deurafdichtingen, gordijnrails, 
jaloezieën, luifels met stoffen bekleding. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Breng het 
blikje op kamertemperatuur. Bus goed schudden voor gebruik. Sproei 
de te behandelen delen op een afstand van 15 tot 20 cm in en veeg 
indien nodig af met een schone, stofvrije doek. Let op: niet gebruiken 
voor schilderen, lijmen of galvaniseren! Alleen voor professioneel 
gebruik. 
 
SPECIFICATIES: 

  

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende originele 
verpakking. Koel en droog bewaren 

Afvuldatum De afvuldatum staat op de onderkant 
van het blik 

Fysiek Zie veiligheidsinformatieblad MSDS 

Verwerkingstemperatuur Vanaf + 5°C tot +30°C 

Reiniging van materialen Met professionele ontvetter PE 200 

Handen schoonmaken Met professionele handreiniger HR 430 
en water 

 

Artikelnummer: Kleur: 

1009 Transparant 

 

 
 
 


