
SILICONE SPRAY 
• Reliable protection against oxidation and corrosion 

• Water-repellent and antistatic 

• Temperature range: -30 °C to +150 °C 

 

WIKO SILICONE SPRAY is a perfect lubricant and release agent for production and 

maintenance. The silicone spray offers both protection and maintenance and provides a 

lasting adhesion-preventing film and a good surface quality respectively. 

The greaseless silicone spray insulates, protects and maintains parts of plastics, rubber and 

metal with a good slip effect. 

 

Instructions: 

Shake the can intensively before the application. Clean the designated surfaces of grease, oil 

and dirt. Apply WIKO SILICONE SPRAY from a range of 20-30 cm onto the surfaces and 

spread it with a smooth fabric. 

 

Application Areas: 

• Paper conversion and wood processing: Prevention of the accumulation of adhesive 

residues at presses and guides 

• Clean and easy cutting with center selvedges, cutting edges or different cutting tools 

• Conveyor technology: Prevention of materials adhering to conveyor bands, flutes, slide 

ways and slides 

• Excellent protection of electric contacts against moisture 

• Intensive maintenance of rubber parts: Prevention of adhesion, freezing and embrittlement 

• Release agent for casting and injection molding 

 

Characteristics: 

• Invisible and stainless lubrication 

• Reliable protection against oxidation and corrosion 

• Creation of a clean lubrication film that does not resinate 

• Excellent surface properties and adhesive strength 

• First-rate resistance to electricity 

 

Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane; Isobutane; 

Propane. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Harmful 

to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, 

hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an 

open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing 

vapors/spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. 

Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
• Αξιόπιστη προστασία από την οξείδωση και τη διάβρωση 

• Υδροφοβικό (Απωθεί το νερό) και αντιστατικό 

• Θερμοκρασιακό Εύρος : -30 ° C έως +150 ° C 

 

Το Wiko Σπρέϊ Σιλικόνης είναι ένα τέλειο λιπαντικό για μηχανήματα βιομηχανίας και τη 

συντήρησή τους. Το Wiko Σπρέϊ Σιλικόνης προσφέρει προστασία και συντήρηση στις 

επιφάνειες δημιουργώντας ένα λεπτό και διαρκές φίλμ. Η λιπαρότητα σιλικόνης μονώνει, 

προστατεύει και διατηρεί τα τμήματα των πλαστικών, καουτσούκ και μετάλλων με ένα καλό 

αποτέλεσμα ολίσθησης. 

 

Οδηγίες: 

Ανακινήστε το δοχείο εντατικά πριν από την εφαρμογή. Καθαρίστε τις επιφάνειες από 

ρύπους, λάδια και βρωμιές. Εφαρμόστε Wiko Σπρέι Σιλικόνης από μια απόσταση 20-30 cm 

ώστε να δημιουργήσει ενα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα υλικού. 

 

Τομείς εφαρμογής: 

• Μετατροπή χάρτου και επεξεργασία ξύλου: Αποφυγή της συσσώρευσης υπολειμμάτων 

  κόλλας σε πρέσες και οδηγούς / ράουλα. 

• Κοπτικά εργαλεία και μηχανήματα  

• Μηχανήματα μετατροπής πρώτων υλών: γλίστρες και διαφάνειες 

• Άριστη προστασία των ηλεκτρικών επαφών από την υγρασία 

• Εντονη συντήρηση εξαρτημάτων από πλαστικό: Πρόληψη της πρόσφυσης, το μπλοκάρισμα 

  και το κρακάρισμα υλικών 

• Ιδανικό για καλούπια χύτευσης και έγχυσης 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Αόρατη και αχρωμη λίπανση 

• Αξιόπιστη προστασία από την οξείδωση και τη διάβρωση 

• Δημιουργία ενός καθαρού φιλμ λίπανσης που δεν λεκιάζει 

• Εξαιρετικές ιδιότητες επιφάνειας και πρόσφυσης 

• Πρωτης κλάσης αντοχή σε ηλεκτρισμό 

 

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C6-C7, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <5% κ-εξάνιο -

ισοβουτάνιο-Προπάνιο. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να σπάσει 

αν θερμανθεί. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, φλόγες 

και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε φλόγα ή άλλη 

πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να 

αναπνέετε αχνες / εκνεφώματα. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε 

θερμοκρασίες πάνω από 50 ° C / 122 ° F. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σε κάδο 

επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. 


