
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BISON
® 

SILICON SPRAY 
Lubrifiant universal trasparent 
cu agent anti-aderent 
 
 

                 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Lubrifiant universal pe bază de ulei siliconic 
pur, trasparent cu agent anti-aderent. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru o lubrifiere uşoară şi curată a: 
uşilor/geamurilor glisante, sertarelor, 
încuietorilor, cablurilor, balamalelor,  
fermoarelor, şinelor, rulmenţilor, rolelor, roţilor 
şi picioarelor reglabile. De asemenea pentru 
mentenanţa motorului (masini pentru 
grădinărit, motociclete, scutere) şi a 
echipamentului sportiv. 
Previne acumularea grăsimilor şi murdăriei 
pe recipientele pentru compost, ventilatoare, 
cuptoare cu microunde, bare de protecţie şi 
radiatoare. Conferă textilelor / pielii curate 
impermeabilitate, previne îngheţul chederelor 
maşinii şi păstrează roţile dinţate curate. 
 
 
PROPRIETĂŢI 
- anti-coroziune, anti-oxidare 
- impermeabil 
- izolant electric 
- rezistent la agenţi chimici 
- aplicaţii precise cu ajutorul ţevii ataşate 
- poate fi utilizat în toate poziţiile   

 
 
 
 
 
APLICARE 
Pregatire suprafetei tratate: 

- se spală şi se curăţă bine, se 
degresează şi se usucă suprafaţa ce 
urmează a fi tratată 

 
Modalitate de aplicare: 
- agitati bine înainte de utilizare. Aplicaţi un 
strat subţire şi uniform de la o distanţă de 
aprox. 10-20 cm; 
- îndepărtaţi petele cu ajutorul Bison Cleaner 
Spray. 
 
Atentie! Folosiţi ţeava ataşată pe capacul 
produsului pentru o dozare optimă şi precisă. 
Nu folosiţi produsul pe compuşi din siliciu 
(sticlă, piatră). După tratarea cu acest produs 
suprafeţele nu mai pot fi vopsite. 
 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenţă la apă - foarte bună. 
Rezistenţă la temperatură -50°C până la 
+200°C. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
Cel puţin 36 luni dacă se păstrează în 
ambalajul sigilat, într-un mediu uscat, răcoros 
şi ferit de îngheţ. 
 
 

 


