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Nulon Ezi-Glide (EZI330) Klare Silicone spray is het 
perfecte smeermiddel om voor honderden verschillende 
toepassingen te gebruiken. Nulon Ezi-Glide is duidelijk, 
waterafstotend, duurzaam, super glad en gemakkelijk te 
gebruiken. Ezi-Glide kan veilig gebruikt worden op alle 
ondergronden met inbegrip van metaal, kunststof, rubber, 
vinyl, glasvezel, stoffen, hout en verf. Ezi-Glide is 
transparant, hoewel we als voorzorgsmaatregel 
aanbevelen eerst te testen. 
Nulon Ezi-Glide reageert niet met de meeste stoffen, zo 
kan het gebruikt worden om een beschermende laag te 
leggen tegen beschadiging op oppervlakken van andere 
schadelijke stoffen zoals olie, verf en inkt. Ezi-Glide is 
uiterst effectief in de bescherming tegen graffiti. 
Automotieve toepassingen: Nulon Ezi-Glide is 

uitstekend geschikt voor het smeren van deurscharnieren, 
motorkap en kofferdeksel scharnieren en sloten, alsook 
elektrische zonnedak mechanismen en zitting lopers. 
Na een eenvoudige spray schuiven autoruiten gemakkelijk 
op en neer, – zonder verkleuring van zwarte ruitrubbers. 
Het elimineert gepiept in auto dashboards en deur 
afdichtingen en verfraait en beschermt ook afdichtrubbers 
van deuren.  
Transport en industrieel gebruik: Ezi-Glide is perfect 

voor montage- en smeren van O-ringen. Gebruiken op 
kunststof afsluiters, afvul lijnen en transportbanden, 
zwembad filter besturingselementen, pennen en bussen, 
kunststof tandwielen, plastic gietvormen, lagers en alle 
types van industriële machines. Gebruik waar een 
duidelijk, waterafstotend, niet-kleuring smeermiddel is 
nodig. Ezi-Glide heeft een temperatuurbereik van-73 ° C 
tot 316 ° C. Het kan veilig worden gebruikt in het 
onderhoud van alle soorten kantoorapparatuur zoals 
fotokopieerapparaat, printers enz., evenals stoel 
mechanismen zwenk- en bokwielen. 
Huishoudelijke toepassingen: Ezi-Glide is ideaal voor 

gebruik op ritsen, deursloten, scharnieren, lade lopers, 
naaimachines en huishoudtoestellen. Omdat het duidelijk 
is dat het geen vlekken maakt, is het een zeer goed 
smeermiddel voor gordijn rails, verticale jaloezie en 
Venetiaanse blind mechanismen. Gebruik voor het 
smeren van schuifdeuren, garage deuren, venster 
kanalen, visgerief en tuingereedschap. Ezi-Glide stoot 
water, olie, lijmen, inkten en verf af. 
 
Voordelen: 
•Gemakkelijk te gebruiken 
•Water afstotend 

•Niet-kleuring (hoewel wij testen adviseren) 
•Smeert 

•Beschermt tegen vlekken en graffiti 
•Trekt minder stof aan dan conventionele smeermiddelen 
•Breed temperatuurbereik 
 

Gebruiksaanwijzing: 
Spuit gewoon een dunne film op alle oppervlakken. Veeg 
het overtollige af. Gebruik niet op of in de buurt waar 
geschilderd word. (Als voorzorg, voordat u op stoffen 
gebruikt, test eerst op een monster voor mogelijke 
verkleuring.) 
 
Zeer licht ontvlambaar 
Gevaarlijke goederen klasse 2.1 
Diverse gevaarlijke UN Nr. 1950 
Gif schema: n/b 
Hazchem Code: 2Y 
Drijfgas: koolwaterstof 
 
Waarschuwing 
Gebruik met voldoende ventilatie. Krijg frisse lucht indien 
nodig. 
Bij inslikken niet laten braken. Vermijd het geven van melk 
of alcohol. Gebruik alleen zoals voorgeschreven, 
opzettelijk misbruik door te concentreren en inademen van 
de inhoud is schadelijk of zelfs dodelijk. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet doorboren of 
verbranden zelfs niet wanneer ze leeg is. Opslaan een 
koele plaats uit de zon en uit de buurt van hitte, vlammen 
of van ontstekingsbronnen 
 
Richtlijnen eerste hulp en veiligheid: 
Als vergiftiging optreedt neem contact op met een arts of 

Anti Gif Centrum. (telefoon 070 24 52 45) of 
www.poisoncentre.be of neem onmiddellijk contact op 

met een arts. 
 

Verpakking:  
Artikel nr: EZI330 23210 

330 g spuitbus (per 6) 
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