
POLSILFORM® 

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.

POLSILFORM® 
Silikonowy środek oddzielający, poślizgowy i konserwujący 

CHARAKTERYSTYKA

POLSILFORM® jest silikonowym środkiem oddzielają-
cym, poślizgowym, izolacyjnym stosowanym w przetwór-
stwie tworzyw sztucznych, gumy, przemyśle spożywczym, 
drzewno-papierniczym oraz innych gałęziach przemysłu.
POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, nie zawiera 
rozpuszczalnika.

WŁASNOŚCI

• po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni formy cienką 
warstwę oleju silikonowego, działającą antyprzyczepnie

• odporny na działanie wysokich i niskich temperatur 
• doskonale penetruje i wypiera wodę, chroni przed koro-

zją i utlenianiem
• wydłuża żywotność form silikonowych, elementów gu-

mowych i plastikowych
• nie wpływa negatywnie na procesy technologiczne 

w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy i nie powo-
duje wad w gotowych wyrobach

ZASTOSOWANIE

• zabezpiecza tworzywa i gumę przed przyleganiem do 
form, zastępuje talk

• zapobiega akumulowaniu się resztek klejów na prasach 
i prowadnicach w przemyśle drzewno-papiernicznym,

• zapobiega przed przyleganiem do podłoży kitów, mas 
szpachlowych

• zapobiega starzeniu, twardnieniu i pękaniu uszczelek 
(np. samochodowych) lub wyrobów gumowych, starym 
uszczelkom przywraca elastyczność, pierwotny blask 
i wygląd, latem zapobiega sklejaniu i wysuszaniu, nato-
miast w okresie zimowym ich przymarzaniu

• zabezpiecza taśmociągi, łożyska, prowadnice, łańcuchy, 
przenośniki pasów i taśm, noże w elementach tnących 
i maszynach pakujących, linki w pancerzach gumowych 
i plastikowych, elastyczne wałki obrotowe i narzędzia

• środek smarujący do bieżni dla sprzętu odnowy biolo-
gicznej 

• zabezpiecza zamki, zawiasy i inne elementy przed za-
marzaniem, zapobiega ich skrzypieniu

• zapewnia łatwe przesuwanie się elementów przesuw-
nych (szuflady, siedzenia samochodowe, ruchome da-
chy, itd.)

• chroni kontakty elektryczne przed wilgocią
• ułatwia montaż uszczelek w oknach, drzwiach i łączenie 

węży

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć, po czym natryskiwać na po-
wierzchnię z odległości około 30 cm. Stosownie do po-
trzeb natryskiwanie powtarzać.

Magazynowanie
Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym. Pojem-
nik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą 
powyżej 50°C. Nie przekuwać ani nie spalać także po zu-
życiu. 
Okres gwarancji
24 miesiące od daty produkcji.
Opakowania
400 ml

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
37-310 Nowa Sarzyna, Chemików 1

Tel./fax +48 17 78 51 230
Marketing. +48 17 78 51 210

Dział Technologiczny. +48 17 78 51 215
e-mail: silikony@silikony.pl, www.silikonypolskie.pl


