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Silicone Spray Lube 
 
Stopt piepgeluiden - smeert - beschermt - verdringt vocht 
 
Bardahl Silicone Spray Lube is een anti wrijvingsmiddel voor allerlei 
toepassingen; voor auto’s, in huis of op kantoor. Het smeert plastic, rubber, 
metaal en allerlei andere langs elkaar glijdende oppervlakken. 
 
Het laat zich niet wegspoelen, wegsmelten of bevriezen. Het droogt snel, kleeft niet, 
geeft geen vlekken. 
 
Bardahl Silicone Spray Lube vertraagt roestvorming en zoutwater corrosie. De 
schone gladde smeerfilm vlekt niet en laat alles gemakkelijker glijden. 
De hoge kwaliteit van de siliconen plus zijn speciale penetrerende werking maken 
van dit product een ideaal smeer- en beschermingsmiddel voor alle draaiende en 
langs elkaar glijdende delen. Het trekt geen vuil, zand, stof en water aan. 
 
Smeert: autosloten, scharnieren, ramen, deurrubbers, tochtstrippen, kabels, enz. 
 
Verdrijft vocht: ontsteking, verdelerkap, dynamo, startmotor etc van auto’s en 
vrachtwagen en boten. 
 
Beschermt: chroom, koper, aluminium, plastic, hout, rubber, vinyl, leer en allerlei 
voorwerpen als sportartikelen (duikuitrusting, fitness artikelen), tuingereedschap, 
kunststof stoelen, zijvlakken van banden. Het stopt piepgeluiden die veroorzaakt 
worden door wrijving onder autodashboards.  
 
Rubber onderhoud: Bardahl Silicone Spray Lube houdt rubber delen soepel en 
glad. Het beschermt tegen uitdrogen en kleverig worden bij lage temperaturen. 
Onderdelen van rubber en vooral de rubber afdichtingen van personen- en 
vrachtwagens worden na verloop van tijd breekbaar, kleverig of krimpen als gevolg 
van ouder worden of sterk wisselende temperatuurinvloeden.  
Om de levensduur van deze onderdelen te verlengen is het verstandig deze 
onderdelen te behandelen met Bardahl Silicone Spray Lube, bij voorkeur vanaf het 
begin. Het voorkomt problemen met bevroren rubber afdichtingen van portieren en 
kofferdeksels van auto’s. Spray daarom voordat de winter begint de rubbers van uw 
auto goed in. Zo bevriest het rubber niet. Het bevriest niet bij -40°C en weerstaat 
temperaturen tot +200°C. 
 
Gebruiksaanwijzing  
Het product aanbrengen op een schoon en droog oppervlak. 
 
Artikelnummer 66304 
Inhoud  400 ml     


