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Autosil szilikonzsír

Hőálló szilikon kenőzsír autó karbantartáshoz és kenéshez

AUTOSIL márkanéven forgalmazzuk

Szilikonzsír autó, teherautó, busz, motor és jármű alkatrészek kenéséhez.

Nagytisztaságú, áttetsző szilikonzsír mely kifejezetten autó karbantartáshoz lett kifejlesztve.

Vazelin állagú áttetsző szilikon kenőzsír melynek kiváló víztaszító és korrózió elleni védőhatással
rendelkezik. Gépjármű tulajdonosoknak sokoldalúan használható kenőanyag. Széles hőmérséklet
tartományon belül használható.

Használható autók és gépjárművek gyújtási rendszerének kenéséhez, elosztófedélhez,
kábelek és vezetékekhez, gyújtógyertya porcelántest csatlakozókhoz, krómozott felületek kosz és rozsda
elleni védelméhez, gumiharangok és műanyag alkatrészek védelméhez. Autók kábelsaruihoz és elektromos
csatlakozásokhoz, fényszóró izzók csatlakozásainak kenéséhez és pára elleni védelméhez. A szilikonzsír
összetapadás elleni tulajdonsága miatt jól használható autók motortér szerelésénél oldható kötések
zsírzásához. Használható kipufogó tömítés kenéséhez, szelepházfedél összeszerelésekor stb.

A kezet jól védi maró hatású lúgos és savas oldatokkal szemben.

Kiszerelések: 50 gr, 200 gr, 500 gr
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Szilikon zsír autóhoz

Szilikongumi élvédő gyártás VIDEÓ

Autóápoló szilikon zsír termékünket megvásárolhatja szilikon üzletünkben:

Szilikon szaküzletünk címe elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelem, termék értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Árukiadás: Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig, Sz-V:  Zárva

Telefon / Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 946-8122, 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 

2/3

mailto:szilikontechnika@t-online.hu


A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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