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Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

ПАТ “Солді і Ко”, м.Київ, вул. Сирецька 28/2 тел.: (044) 591-53-05, факс: (044) 463-82-30,
www.soudal.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua

Технічні дані:
Основа суміш вазелінових масел
Консистенція рідина
Щільність 0,83-0,86 г/мл
В'язкість кінематична (40°C) 12-18 мм2/с
В'язкість динамічна (20°C) 29 мПа.c
Рівень pH нейтральний
Стійкість до змивання (80°C) 2,09 %
Зварна точка за допомогою чотирьох
кулькового протизадирного тестера
(ASTM D2596)

3136 Н (320 кг)

Чотирьохкульковий метод (ASTM D 2266) < 0.4 мм
Термостійкість від -30°C до +150°C
Розчинність у воді нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC): 40%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Препарат з герметизуючими і змащувальними
властивостями на основі нейтрального вазеліну.
Не містить силікону. Забезпечує чудовий захист
від іржі. Захищає елементи зі штучних матеріалів
та гуми від втрати еластичності. Витісняє вологу.
Завдяки спеціальній конструкції клапану його
можна використовувати в будь-якому положенні
(без ризику втрати виштовхуючого газу). Можна
використовувати всередині і зовні приміщень.

Області застосовування:
 Мастило; зменшення зносу механічних

елементів, наприклад, в системах
розсувних дверей, рейках, направляючих
для ящиків, карнизах та інших елементах
домашнього обладнання, також
оснащеного гумовими ущільнювачами;

 Мастило і догляд за замками, петлями і
іншими рухомими з'єднаннями;

 Захист штучних і гумових елементів від
впливу атмосферних умов.

Колір:
Безбарвний.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному
місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
 Ретельно струснути аерозольний балон перед

застосуванням
 Поверхня повинна бути сухою та очищеною

від пилу і бруду
 Змащення: розпилювати спрей на відстані 25

см від оброблюваних елементів
 Захист: розпилювати спрей на відстані 25 см

від оброблюваних елементів і одразу ж
втирати чистою ганчіркою

 Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно
дозувати препарат

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в
Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO
9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- Використовувати тільки в добре

вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.


