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F I C H A  T É C N I C A

SILICONE 
BOND SPRAY

  PRECAUÇÕES 

•Não aplicar em superfícies porosas e absorventes, como 
tecidos.
•Não aplicar em volantes ou câmbio, pois o silicone forma uma 
camada muito escorregadia.
•Evitar aplicar em bancos de couro.
•Produto sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos 
de proteção.
•Evite a inalação.
•O produto não agride a pele, mas pode ser irritante em 
alguns casos. 
•Odor de gás. Aplicar em local ventilado.
•Cuidado: Inflamável.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias 
ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Silicone, Gás, Propelente Butano / Propano, Solvente e 
Aditivos.

  DESCRIÇÃO 

O Silicone Bond Spray foi desenvolvido para ser aplicado 
em superfícies que necessitam de lubrificação limpa e isentas 
de umidade. Por possuir características especiais, mantém a 
superfície lubrificada por mais tempo, evitando o desgaste 
prematuro e rangidos.

  APLICAÇÃO 

Silicone Bond Spray proporciona um visual renovado em 
painéis de veículos, pneus, para-choques, couros, utensílios 
plásticos, móveis, etc. Aplicado em finas camadas secas, 
traz uma lubrificação limpa, sem resíduos ou odores. Após a 
aplicação, a umidade é repelida imediatamente.

  CARACTERÍSTICAS 

Cor: Incolor.
Estado Físico: Líquido oleoso.
Odor: Característico leve.
Ph: 6,0 a 7,5.
Explosividade: Não estocar acima de 50ºC.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Validade: Consumir em 24 meses.

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Agite bem antes de usar.
Para lubrificar: instale o prolongador e posicione bem próximo 
a peça a ser lubrificada e acione a válvula.
Para renovar o visual de objetos e superfícies: aplique 
o produto e, em seguida, espalhe com uma esponja ou um 
tecido limpo e seco sempre em camadas finas. Remova os 
excessos para um perfeito acabamento.
Pode ser aplicado com uma esponja para fácil utilização.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

SBS-300 Spray 300ml / 180g Incolor 7896094501430 6 7896094501437


