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De gegevens over onze producten zijn geheel 
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze 
controle staat, kunnen wij voor de resultaten 
geen verantwoording nemen.

CLEANERS - DEGREASERS

Tix Silicone Spray is een olie op basis van siliconen.  
Het product wordt vooral gebruikt als smeermiddel, 
ontkistingsmiddel & voor het verminderen van wrijving bij 
kunststoffen.

Tix Silicone spray combineert 4 verschillende eigenschappen: 

• Smeert 
• Beschermt tegen vocht
• Bestand tegen hoge druk
• Bestand tegen hoge temperaturen 

VOORDELEN 
 
• Droog smeermiddel (niet vet) 
• Kleurloos 
• Beschermd  
• Vochtwerend 
• Trekt geen vuil aan 
• Houdt rubber soepel 
• Voorkomt dat onderdelen aan elkaar vastplakken 
• Ontkistingsmiddel 
• Vermindert wrijving en slijtage  
• Glansmiddel 
• Niet corrosief  
• Niet vlambaar gas 
• Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +200°C 
• Werkzaam onder hoge druk 
• 360° gebruik 
 
TOEPASSINGEN

Smeermiddel voor glijbanen (vb. geleiders voor garagedeuren), scharnieren, 
sloten, mechanismen van veiligheidsgordels, synthetische en natuurlijke 
rubbers, PVC en polystyreen, electro-onderdelen, ...  
 
Ontkistingsmiddel 
 
Loodgietersartikelen 

Voorkomt uitdrogen, verharden en vastvriezen van rubberprofielen aan deuren, 
kofferdeksels van wagens, ... 
 
Vermindert slijtage van rubber onderdelen in beweging door de wrijving te 
voorkomen.  
 
Glansmiddel voor PVC-bekleding. 
 
Aanbevolen voor gereedschap en apparaten die nog nooit in een vochtig milieu 
verbleven hebben.

Ook te gebruiken in de koel- en vriesindustrie.

TIX SILICONE SPRAY
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TIX SILICONE SPRAY
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Tix Silicone Spray schudden voor gebruik.  
Op een afstand van +- 15 cm vernevelen.  
Verlengbuisje gebruiken voor de moeilijk bereikbare plaatsen.  
 
Indien Tix Silicone Spray gebruikt wordt als glansmiddel, nawrijven met een 
zachte doek.  

EIGENSCHAPPEN

• Drijfgas spuitbus is CO2  : Grotere gebruiksveiligheid en zeer economisch  
    (97% werkstof) 

• Dichtheid (20°C)  : 0,68 
• Vlampunt (PMCC) : < 0°C 
• pH    : nvt 

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

Vermijd dat Tix Silicone Spray in contact komt met de carrosserie van wagens, 
deze kan vlekken nalaten. 

Zie het veiligheidsinformatieblad. 
 
Beschikbaar in 400 ml aerosol.


