
Descrição
Produto de conservação lubrificante e resistente ao
envelhecimento à base de silicone, diluído em solven-
te isento de cloro, adequado para a utilização em veí-
culos.

Características
elevada resistência ao envelhecimento-
boa resistência à água-
regenera o plástico-
isola-
impregna-
compatível com borrachas e plásticos-
bom efeito de lubrificação em peças de borracha ou
de plástico

-

óptimo poder de fluência-
evita a sujidade repetida rápida-
não se torna espesso nem cola-

Dados técnicos
Odor charakteristisch /

characteristic
Base Silikone, Tenside /

silicones, surfactants
Gás de propulsão Propan, Butan / propane,

butane
Côr / aspecto farblos / colourless
Densidade 0,632  g/cm³
Forma aerosol, flüssig / aerosol,

liquid

Campos de utilização
Para a conservação de painéis de instrumentos, re-
vestimentos de plástico, pára-choques, em casos de
painéis de instrumentos que chiam e rangem, em ca-
so de cintos de segurança difíceis de correr.

Utilização
Pulverizar as peças a trabalhar em camadas finas
com a lata aerossol e depois de um curto tempo de
secagem, passar com um pano macio. Não adequado
para volantes, pedais, assentos e punhos de alavan-
cas de mudanças, devido ao perigo de "escorrega-
mento".

Nota
Sugestões de segurança
Durante a pulverização soltam-se propano/butano e
vapores inflamáveis de solventes. Proporcionar uma
ventilação suficiente durante a utillização, manter
afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.

Embalagens disponíveis
200 ml Lata Aerossol 1510

D-GB-I-E-P
300 ml Lata Aerossol 7582

D-RUS-UA
400 ml Lata Aerossol 1836

D-NL-F-GR-ARAB
600 ml Lata Aerossol 1610

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Informações sobre o produto PI 17/24/02/2020

Cockpitglanz

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


