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PRODUKTBESKRIVELSE: 
SUPERGLIDEX er en højeffektiv silikone emulsion, der 
anvendes som glidemiddel ved montage af 
plastmufferør.  SUPERGLIDEX er snehvid med citrus 
duft og har en behagelig cremet konsistens.  Neutral pH-
værdi (ca. 7). Tåler frost.  
 
TEKNISKE EGENSKABER: 
SUPERGLIDEX sikrer let og problemfri sammenføjning af mufferør. SUPERGLIDEX har selv i 
vådt/fugtigt miljø en god vedhæftningsevne. Indholdet af silikone bevirker, at rørdele selv efter 
længere tid let kan demonteres, tillige med at det beskytter gummipakningen mod at udtørre/mørne. 
SUPERGLIDEX kan anvendes til ca. –10°C, men fås også i en specialversion som kan anvendes 
ned til –30°C 
 
BRUGSANVISNING: 
Rørdelene rengøres for sand, jord og anden snavs. Mufferørets spidsende påføres et jævnt lag 
Super GLIDEX, hvorefter rørene let samles. Afhængig af valgt emballageform påføres 
SUPERGLIDEX med pensel (fra bøtte) eller direkte på emnet fra tuben. Følg i øvrigt rørfabrikantens 
montagevejledning. 
 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen 
af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
 
NB! Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer 
maling i at hæfte. 
 
RENGØRING: 
Huden afvaskes med vand og sæbe. Stænk i øjet bortskylles straks med vand. Spild på tøj fjernes let 
ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker afrenses gulve omhyggeligt for evt. spild. 
 
 
EMBALLERING:   

   Emballage Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-koodi 
50 g. plasttube (24 stk./krt.) 2100005 061716000 311 51 17 950 78 96 2241423 
250 g. plastflaske (12 stk./krt.) 2100025 061716001 311 51 15 950 78 58 2241405 
250 g. børstetube (12 stk./krt.) 2180025 061734025 311 51 38 950 77 75 2241400 
400 g. plastflaske (12 stk./krt.) 2100040 061716002 311 51 21 950 78 71 2241408 
750 g. plastflaske (12 stk./krt.) 2100075 061716007 311 51 22 950 78 69 2241411 
1 kg. plastbøtte (6 stk./krt.) 2100100 061716008 311 51 23 950 78 72 2241412 
400g SUPERGLIDEX -30°C (12 stk./krt.) 2100041 061721004 311 51 25 950 78 74 2241418 
750g SUPERGLIDEX -30°C (12 stk./krt.) 2100751 061721008 311 51 26 950 78 75 2241421 
1 kg SUPERGLIDEX -30°C (6 stk./krt.) 2100101 061721010 311 51 27 950 78 76 2241422 

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk 
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående 
varsel. 


