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PARASILICO CLEANER 
Fișă tehnică 
 

DESCRIERE 

Parasilico Cleaner se utilizează pentru îndepărtarea 

siliconului neîntărit, cât și pentru curățarea și degresarea 

diferitelor suprafețe. Este un lichid transparent ce nu 

conține substanțe antistatice. 

Atenționare: pe suprafețe lăcuite și pe aluminiu anodizat, 

înainte de utilizare se recomandă efectuarea de teste. 

 

MOD DE UTILIZARE 

1. Îndepărtarea sigilantului proaspăt, nepolimerizat:  

Îndepărtați cât mai mult posibil cu o cârpă sau cu hârtie 

de curățat. Apoi pentru: 

*aerosol  400 ml: agitați tubul înainte de utilizare și 

pulverizați de la distanță pe suport sau pe sigilantul 

neîntărit. Ștergeți apoi suprafața cu o cârpă curată. 

*bidon 5L – 25L: îmbibați o cârpă cu cleaner și ștergeți cu 

putere resturile de silicon. Ștergeți apoi suprafața cu o 

cârpă curată. 

2. Curățarea și degresarea suprafețelor:  

*aerosol  400 ml: agitați tubul înainte de utilizare și 

pulverizați de la distanță pe suport. Ștergeți apoi 

suprafața cu o cârpă curată sau cu hârtie de curățat. 

Reînoiți de fiecare dată cârpa sau hârtia de curățat. 

*bidon 5L – 25L: îmbibați o cârpă sau hârtie de curățat cu 

cleaner. Curățați și degresați suprafața prin frecare. 

Reînoiți de fiecare dată cârpa sau hârtia de curățat. 

 

AMBALARE 

Aerosol de 400ml (12 x 400 ml /cutie) 

Bidon de 5L și de 25L 

 

TERMEN DE GARANȚIE 

2 ani în ambalajul original, dacă este stocat în spații 

uscate și răcoroase, la temperaturi cuprinse între 15°C -

25°C. 

 

TRANSPORT ȘI SECURITATE 

Consultați fișa cu datele de securitate, disponibilă la 

cerere. Utilizatorul produsului este sfătuit să efectueze 

teste prealabile pentru a se asigura că produsul 

corespunde aplicației sale. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Stare fizică (20°C)  lichid 

Culoare incolor 

Miros tipic 

Interval de fierbere 78-113°C 

Punct de inflamare (CC) 9°C 

Temperatură de autoaprindere > 200°C 

Densitate(15°C) 0,72 g/cc 

Solubilitate în apă (20°C) neglijabilă 

 

Datele din această fişă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. 

Înainte de punerea în operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerinţelor lucrării/aplicaţiei. Sunt necesare  teste 

prealabile. Condiţiile de garanţie sunt guvernate de condiţiile de vânzare, de practică şi de legislaţie. Informaţiile conţinute în această fişă 

sunt date cu titlu informativ, fără o garanţie implicită. Procesul de fabricaţie al acestui produs este atent controlat şi utilizarea lui nu implică 

nici un risc atâta timp cât este manipulat şi folosit conform cu indicaţiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea 

produsului, nu suntem responsabili de eventualele probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată. 


