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PRODUCT INFORMATIE 

 

Silicone Spray Compound 
 

Bardahl Silicone Spray Compound is een siliconenvet in een aerosol verpakking. Het is een smeermiddel voor 
ontelbare toepassingen. Het beschermt schakelaars en andere elektrische onderdelen tegen vocht. Nadat het 
op een oppervlak is gespoten vormt zich een dikke, op vet lijkende, laag. Het smeert en werkt ook als een 
antikleef en oplosmiddel. 
Bardahl Silicone Spray Compound kan zowel bij zeer hoge als zeer lage temperaturen gebruikt worden. Het 
kan gebruikt worden als een smeervet in de voeding- en genotmiddelen industrie en verpakkingsmachines 
vooral voor de smering van pneumatische kleppen.  
 
De werking 
 
Bardahl Silicone Spray Compound kan korte tijd piektemperaturen weerstaan van -40°C en + 200°C. Dit 
product heeft een uitstekende weerstand tegen water, vocht of stoom. Het zorgt ook, voor de meeste soorten 
ondergrond, voor een glibberig glad oppervlak. Bardahl Silicone Spray Compound is vooral goed bruikbaar 
voor de smering van schakelaars en als een bescherming tegen vocht bij elektrische bedrading en andere 
gevoelige elektrische onderdelen. 
 
Dielektrische eigenschappen 
 
(Vastgesteld bij een laagdikte van 30 micron bij 25°C en 50% relatieve vochtigheid) 
 
Test Resultaten 
Diëlektrische doorslagspanning 14.7 K-Voltum. 
Diëlektrische constante 50 Hz - 10.000 Hz=2.48 
Soortelijke weerstand 15-400 Volt=1x10 13  Ohm/cm 
 
 
 
Toepassingen 
 
Dit vet is niet corrosief en kan gebruikt worden voor ontelbare toepassingen. 
Het wordt niet alleen aanbevolen voor industrieel gebruik maar ook voor kunststoffen in personenauto’s, 
vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. Het voorkomt dat was, lijm en kit vastkleven aan warmte kerende 
schermen, wanden, papier, fiberglas en plastic. Het wordt gebruikt in de textiel industrie, als oplosmiddel voor 
rubber en als een smeermiddel voor pakkingen. Het maakt het reinigen eenvoudiger, sneller en spaart kosten.  
 
Kan onder meer worden toepast in de volgende categorieën: 
 

- Lopende banden   
- Koelkasten 
- Pelmachines   
- Vrieskasten 
- Flessen vulmachines  
- Bakovens 
- Deuren en luiken   
- Kookketels 
- Koelinstallaties   
- Reservoirs 
- Conservenfabrieken  
- Trilmachines 
- Tandraderen   
- Wasmachines 

http://www.bardahl.nl/


 

OCD Nederland BV 
Maxwellstraat 41 - 3316GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht   NL 73605 
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: support@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl  Versie 1.0  
   8/29/22 
 

PRODUCT INFORMATIE 

 
Dit vet kan ook gebruikt worden op de buitenkant van kookketels, potten, koekenpannen en ovens om 
voedselresten makkelijk te kunnen verwijderen. 
 
Bardahl Silicone Spray Compound kan gebruikt worden waar incidenteel contact met vers, bevroren gekookt 
of gebakken voedingmiddelen kan voorkomen. 
Het beantwoordt aan de bekende Amerikaanse FDA*- eisen. (FDA:  Food & Drugs Administration) 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Naar behoefte opspuiten eventueel met behulp van het verlengde sprietje. Als dit product verspoten wordt ziet 
het eruit als een transparante vloeistof dat na enige ogenblikken veranderd in een vet.   
      
 
Artikelnummer 73605 
Inhoud  500 ml  
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