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Uniwersalny smar silikonowy w spray’u, nie zawiera tłuszczów, posiada wspaniałe właściwości izolacyjne i smarujące.
Smaruje i wnika w połączenia między różnymi materiałami(metale, plastiki, gumy, skóry, drewna i ich kombinacje).

Usuwa skrzypienie plastikowych kokpitów, nakładek, pasów. Przywraca lekkość pracy zamków. Stosuje się jako preparat
konserwacyjny i przeciwrdzewny do lin, cięgien i dźwigni. Posiada bardzo dobre właściwości odpychające wodę poprzez

budowę polimolekularnej warstwy silikonu. Chroni przed pękaniem na słońcu gumowe i plastikowe elementy.
 

Właściwości:
- kolor – przeźroczysty, posiada lekki zapach.

- bardzo wysokie właściwości adhezyjne wykluczają możliwość zmycia z powierzchni gorącą czy zimną wodą .
-buduje błonę smarną na powierzchniach dzięki polimolekularnemu silikonowi.

- przeciwdziała pękaniu i wysychaniu tworzy sztucznych oraz gumy.
- posiada własność odpychania i usuwania wody.

- stosowany do smarowania złożeń metal – niemetal, niemetal-niemetal(metale, plastiki, gumy, skóry  i drewno
w dowolnych konfiguracjach).

 
Stosowanie:

- czyści i nadaje nowy wygląd powierzchniom plastikowym, winylowym i gumowym.
- dodaje połysk i poleruje elementy kokpitu, przywracając im początkowy kolor.

- przywraca sprężystość uszczelnień.
- zapobiega przywieraniu gumy do metali.

- antykorozyjny i chroni przed promieniami słonecznymi.
- usuwa wodę i pył, osusza złącza elektryczne i tworzy antystatyczną błonę.

- zapobiega przymarzaniu oraz oblodzeniu uszczelek drzwi i klap.
- separuje i zabezpiecza detale podczas wytłaczania a także w czasie spawania.

- antystatyczny – nie przewodzi prądu.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Koncern Chemiczny XADO został założony w 1991 roku , specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych
technologii oszczędzania nośników energii oraz energii. W skład wchodzi centrum naukowo-badawcze „XADO
laboratories”, posiadające specjalistyczne laboratoria fizyko-chemiczne, chemiczne, tribologiczne oraz balistyczne.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

