
Mazivo SILIT v kelímku
500 g

NÁVOD NA POUŽITÍ
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SILIT mazivo SILIT v kelímku

POPIS
Mazivo s přídavkem silikonu.

VLASTNOSTI
Látka je odolná vůči oxidaci a korozi. Vodotěsná a lze ji aplikovat ve studeném i 
teplém provozu. Neemulguje s vodou a odolává střední teplotě.

APLIKACE
Mazivo nanášejte přímo na požadovaný výrobek a to přímo rukou nebo pomocí 
mazací pistole.

VHODNÉ PRO
Pro mazání ložisek u troub, sušiček, sporáků a ventilátorů. Dále pro mazání proti 
opotřebení u ventilů, kohoutů, čerpadel, kompresorů atd.

PARAMETRY
Zápach specifický
Rozpustnost ve vodě  nerozpustné
Hustota  0,95 ± 10% g / ml
Penetrace (ASTM D 217 při 25 ° C) 265 ÷ 295 mm / 10
Zkapalnění (ASTM D 566) 150 ÷ 170 ° C
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SILIT
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Firma Díly na kotle, s. r. o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupu-
jícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vzta-
huje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku 
je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu 
o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem pro-
dejny či prodejce. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek 
zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:
• Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
• Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
• Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
• Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
• Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
• Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému 

modelu
• Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec

www.dilynakotle.cz

info@dilynakotle.cz osobní 
převzetí

při objednání 
do 15:00 doručení 
do 24 hodin

494 900 158
při nákupu 
nad 5 000 Kč 
doprava zdarma

expresní 
přeprava zásilek

maximální 
podpora
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