
Informacja o produkcie 

 

MOLYKOTE® Separator Spray Oil 
Silikonowy środek uwalniający i smar 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Wspaniałe właściwości uwalniania 

• Obniża tarcie i zużycie 

• Zapewnia lepszą jakość powierzchni i ułatwia czyszczenie 

• Smaruje części plastikowe i gumowe 

• Szeroki zakres temperatur roboczych 

• Substancja palna 

 

SKŁAD 

• Olej silikonowy  

• Poli-dimetylosiloksan 

 

ZASTOSOWANIE 

• Stosowany jako środek do uwalniania podczas procesu technologicznego gumy i 

plastików, produkcji kartonowych pudeł i obróbki drewna. 

• Przydatny do łatwiejszego przesuwania pasów podajników, prowadnic i płyt 

ślizgowych oraz stołów w przemyśle spożywczym (USDA H2) oraz podczas 

uszczelniania, aby zapobiegać przywieraniu. 

 



TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 

Dla piszących specyfikacje: Podane poniżej wartości nie są przeznaczone do 

wykorzystania podczas przygotowywania specyfikacji. Należy skontaktować się z 

lokalnym przedstawicielem sprzedaży Dow Corning przed napisaniem specyfikacji 

odnośnie niniejszego produktu. 

 
Test Jedn. Wyniki 
Kolor  przezroczysty 
Temperatura   
Temperatura robocza oC -40 do +200 

 

STOSOWANIE 

Nakładanie 

Natryskać cienką warstwę na czystą powierzchnię z odległości 25-50 cm. Przezroczysta 

warstwa uwalniająca i smarująca pozostaje. Należy wytrzeć nadmiar, jeżeli jest to 

konieczne np. w przypadku bezpośredniego kontaktu z tkaninami lub kartonem. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA 

Należy myć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Należy unikać kontaktu z oczami. 

Pojemniki sprayu: niepalne. Pojemniki ciśnieniowe: należy chronić przed bezpośrednim 

działaniem słońca i nie narażać na działanie temperatur przekraczających 50oC. Nie 

przebijać ani nie spalać pustych pojemników. Nie kierować sprayu na ogień lub na żarzące 

się materiały. 

 

INFORMACJA KONIECZNA DO BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z TYM 

PRODUKTEM, NIE JEST ZAWARTA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. PRZED 

UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI 

PRODUKTU I MATERIAŁU; ETYKIETY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OPAKOWANIACH, 

DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ORAZ INFORMACJE O 

ZAGROŻENIU DLA ZDROWIA I ZAGROŻENIACH FIZYCZNYCH. KARTY 

CHARAKTERYSTYKI DOSTĘPNE SĄ U REPREZENTANTA LUB 

DYSTRYBUTORA PRODUKTÓW DOW CORNING. 

 



CZAS PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA 

Gdy produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 20oC w oryginalnych nie 

otwartych pojemnikach, ma on czas użytkowania 60 miesięcy od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIE 

Niniejszy produkt jest dostępny w pojemnikach o różnych standardowych pojemnościach. 

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości można uzyskać w najbliższym biurze 

sprzedaży firmy Dow Corning lub u dystrybutora Dow Corning. 

 

OGRANICZENIA 

Niniejszy produkt nie był testowany na przydatność do zastosowania medycznego lub 

farmaceutycznego. 
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