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PRODUKTBESKRIVNING: 
SUPERGLIDEX är ett silikonhaltigt glidmedel som används vid 
montering av plastmuffrör. SUPERGLIDEX är snövitt och har 
en behaglig krämig konsistens. Neutralt pH-värde (ca 7). 
Frostsäkert. 
 
TEKNISKA EGENSKABER: 
SUPERGLIDEX säkrar lätt och problemfri sammanfogning av 
plastmuffrör. SUPERGLIDEX har även i våt/fuktig miljö god vidhäftningsförmåga. Innehållet av silikon medför 
att rördelar kan demonteras också efter lång tid samtidigt som det skyddar gummipackningen mot att 
torka/multna. SUPERGLIDEX kan anvendes til ca. –10°C, men finns även i en specialversion som kan 
anvendes ned til –30°C 
 
BRUKSANVISNING: 
Rördelarna rengörs från sand, jord och annan smuts. Över muffrörets spetsiga ände läggs ett jämnt skikt Super 
GLIDEX, varefter rören enkelt sätts samman. Beroende på den valda förpacknings-formen påförs 
SUPERGLIDEX med pensel (från burk) eller direkt på ämnet från tuben. 
Följ för övrigt rörtillverkarens monteringsvägledning. 
 
Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över 
användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den 
önskade installationen. 
 
NB! Använd aldrig silikonoljor i samband med målningsarbete. Även mycket små mängder förhindrar att 
målarfärgen fäster. 
 
RENGÖRING: 
Huden tvättas med tvål och vatten. Stänk i ögon sköljs omedelbart bort med vatten. 
OBS! För att undvika fallolyckor rengörs golv noggrant från ev spill. Spill på kläder avlägsnas lätt i normal 
maskintvätt. 
 
EMBALLERING:   

   Emballage Vareno. VVS-no. RSK-no. NRF-no. LVI-koodi 
50 g. plasttub (24 stk./krt.) 2100005 061716000 311 51 17 950 78 96 2241423 
250 g. plastflask (12 stk./krt.) 2100025 061716001 311 51 15 950 78 58 2241405 
250 g. borsttub (12 stk./krt.) 2180025 061734025 311 51 38 950 77 75 2241400 
400 g. plastflask (12 stk./krt.) 2100040 061716002 311 51 21 950 78 71 2241408 
750 g. plastflask (12 stk./krt.) 2100075 061716007 311 51 22 950 78 69 2241411 
1 kg. plastburk (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 

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 


