
 

Waterafstotende Siliconenolie 100 is een 100% actieve aminofunctionele siliconenolie. Het is 
ontworpen voor gebruik in huis en autoverzorgingstoepassingen om een goed hydrofoob 
effect en oppervlaktebescherming te bieden. Dit product kan gemakkelijk worden 
geëmulgeerd. 
Waterafstotende Siliconenolie 100: 

• Kan worden gebruikt in formuleringen voor de bescherming van autolak (spray-
sealant, wax, enz.) om waterafstotend te zijn en blijvende bescherming te bieden. 

• Kan worden gebruikt in op oplosmiddel gebaseerde harde 
oppervlaktebeschermingsmiddelen voor thuis (meubels, plastic, roestvrij staal, enz.) 
en autotoepassingen (vinyl, rubber, enz.). 

• Bij gebruik in leerverzorging verbetert het de hydrofobe eigenschappen van een 
coating. 

• Maakt het behandelde oppervlak gemakkelijker schoon te maken, omdat het helpt 
voorkomen dat vuil eraan blijft plakken 

 
Functies 
    • Gemakkelijk te emulgeren 
    • Minder reactief dan andere aminofunctionele siliconen 
    • Glansverhoging 
    • Goede duurzaamheid 
    • Goede waterafstotendheid op leer en harde oppervlakken 
 
Voordelen 
• Zorgt voor een goed hydrofoob effect, verhoogde glans en duurzame bescherming op harde 
oppervlakken 
• Kan op zichzelf of als prestatieadditief in een groot aantal verschillende formuleringen 
worden gebruikt 
 
Typische gegevens 
Uiterlijk: Heldere tot licht troebele vloeistof 
Werkzame stof in gewicht%: 100 
Viscositeit @25oC: 5000 mm²/s 
Stikstof aandeel gewicht%: 0,18 
  
Hoe te gebruiken 
Vorming van stof en aerosolen vermijden. Aerosolen van deze stof zijn bij inademing zeer 
schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet tijdens het spuiten van de stof of van mengsels 
die de stof bevatten iedere vorm van blootstelling worden voorkomen. Het is daarom 
absoluut noodzakelijk geschikte adembescherming te dragen tijdens het spuiten. 
Het wordt aanbevolen om deze veiligheidsmaatregelen te nemen tijdens het hanteren van 
het product: Gasmasker en goede ventilatie, handschoenen en veiligheidsbril. 
Dosering: Afhankelijk van het type formulering varieert de dosering van BRB SF 242 van 0,5% 
tot 5,0%. 
 
Opslag 
Waterafstotende Siliconenolie 100 dient bewaard te worden in de originele gesloten 
verpakking tussen 10 en 40oC beschut tegen direct zonlicht. 
 
Veiligheidsinformatie 
Lees veiligheidsinformatiedocument voor gebruik. Volg de preventiemaatregelen! 
 

Gebruik/Doe: 

 

 

 

 

 

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  
Lees  voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com 

V221003 

   
 Eigenschappen 

 

✔ 100% actieve 
amino-functionele 
siliconen olie 

✔ Goede 
waterafstotendheid 
op leer en harde 
oppervlaktes 

✔ Eenvoudig in 
emulsie te brengen 

✔ Minder reactief dan 
andere amino-
functionele siliconen/ 
siloxanen 

✔ Glansversterkend 

✔ Langblijvend effect 

https://www.nedform.com/DOC/NL/SAM%20Veiligheidsblad%20v20200300%20NL.pdf

