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Valvoline™ Silicone Spray 

Silicone Spray je mazivo pro menší zatížení, které maže, odolává vodě, chrání a nenechává 
žádné lepivé zbytky.  
 

Silicone Spray je účinný aerosol s mazivem a s účinnými anti-korozivními vlastnostmi. 
Produkt maže a chrání předměty uvnitř i kolem domu proti rzi a korozi a udržuje je pohyblivé. 
 
 
Aplikace 
 
Silikonový olej vytváří nelepivý mazací film na kovové 
díly, plasty, dřevo a pryž. 
 
Maže a chrání objekty v garáži a uvnitř i okolo domu. 
K použití na závěsy dveří, pryžové závěsy, zásuvky, 
okna a posuvné dveře. 
 
Lze použít na šrouby a matice automobilů, průmyslové 
a domácí spotřebiče. Všechny typy závěsů, zámků, 
vedení a domácí nářadí. 
 
Také chrání a zabraňuje lepení gumových těsnění 
automobilů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Špičkové vice-účelové použití 
Silicone Spray je moderní řešení mnoha problémů. 
Silikon Spray poskytuje nelepkavý mazací film na 
kovových dílech, plastech, dřevu a pryžových dílech. 
Výrobek zabraňuje vrzání malé zahradní techniky, 
dveří a jednostopých vozidel. Účinně čistí povrch 
všech druhů materiálů.  

 
 
Snadné použití: 
Držte nádobu s produktem asi 15-20 cm od povrchu, 
který má být ošetřen a proveďte nástřik. Pak nechte 
uschnout. 
 
Pro další informace o tom jak používat silikonový 
sprej, oskenujte prosím Quick Response Code (QR 
kód) a zobrazte si naše instruktážní video. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola úsad 
Po použití zařízení pro domácnost a zahradního 
nářadí použijte Silicone spray pro mazání a ochranu. 
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Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, 
pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. 
Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u 
místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu http://msds.ashland.com 
 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného 
sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo 
vody. 
 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se specifika-
cemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit 
odchylky od těchto charakteristik. 
 

Silicone Spray 
Vzhled Mazací tuk ve 

spreji 
Barva Bílá 
Hnací látka Oxid uhličitý 
Vůně Typická 
Aplikační teplota 0-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.630 
Skladování chladno a sucho 

  
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™  
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 
než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - 
prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro 
vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, 
převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická 
maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, 
mazací tuky a produkty pro chladicí systémy. 
 
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
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