
SF100
Silikoonil põhinev õli niiskuse eest kaitsva kihiga.

P/N Toode S/C Pakend

84517 SF100               SF100 500 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Tõrjub niiskust – ennetab lühist elektrisüsteemides
• Täiuslik õlikate – nähtamatu kaitse
• Kaitseb plasti pleekimise eest – säilitab ja taastab uue mulje
• Kaitseb kumme mõranemise ja katki minemise eest –
pikendab eseme vastupidavust

Kasutamine

SF100 on täiuslik silikoonil põhinev ,,õlikiht“, mis sobib ideaalselt plastikust ja kummist osade, sise ja välisosade
kaitsmiseks ja täiustamiseks. See õlitab pööratavaid katuseid ja kaitseb elektrikomponente niiskuse eest. SF100 
sobib täiuslikult ka lukkudele ja ukse hingedele. Ukse tihendite külmumise ja kleepumise ennetamiseks kandke
SF100 otse ukse tihenditele.

Kasutamisjuhend

1. Enne kasutamist loksutage korralikult.
2. Pihustage õlitamist vajavale pinnale.
3. Kui kasutate kaitsekihina, siis pihustage otse pinnale ja pühkige soovitud lõpptulemuse saavutamiseks

puhta kuiva lapiga.
4. Kui kasutate elektrisüsteemidelt niiskuse eemaldamiseks, siis palun kontrollige, et süsteem oleks

enne pihustamist välja lülitatud ning enne süsteemi sisselülitamist oodake toote kõvastumist.



tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 

tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 

(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 

vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 

Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 

Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 

mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 

talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 

nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 

Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 

toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 

vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 

eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 

vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 

ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 

lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 

kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 

tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 

eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 

reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 

E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

Tehniline teave
Alus: Silikoon

Sisaldus: Aerosool

Värv: Selge/poolläbipaistev

Lõhn: Iseloomulik

Parim enne: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3403 99 10

VOC: 550 g/l

Erikaal: 0.747 g/ml

Leekpunkt: Pole, kuna tegemist aerosooliga

Läbitavus töödeldud pinnal: Puudub

Läbitavus töötlemata pinnal: Puudub

Temp vahemik: -40 kuni +220 !"

Dielektri tugevus: 400 volti / mil  25 #"

Mõõte takistus: 1.0 x 1015 Ohm-cm 25 #"
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