
Poate fi utilizat în zonele în care se
produc si depoziteazã alimentele
NSF H1.

În acest context, din motive tehnice
produsul poate veni în contact cu ali-
mentele.

Lubrifiant special incolor, viscos.
Avantaje:
• Diminuarea uzurii si a frecãrii.
• Protectie foarte bunã la coroziune.

Se poate aplica exact acolo unde
este necesar.
Avantaje:
• Lubrifiere precisã, optimã, exact în
zona ce trebuie lubrifiatã.
• Economic.

Produs sigur pentru
organismul uman.
Avantaje:
• Utilizare si manipulare sigurã.
• Imbunãtateste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
• Nu sunt necesare simboluri de
avertizare.

Fãrã gust si miros.
Nu contine AOX si silicon.
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Continut Art.-Nr. U.A.
400 ml 893 107 001 1/12
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1) NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea produ-
selor folosite în industria alimentara.
2) DAB10 = Deutsches Arzneibuch 

10. Ausgabe

(Registrul medical german - Editia a10-a).

Lubrifiant special pe bazã de ulei parafinic. Produs sigur
pentru organismul uman.

Domenii de utilizare:
Pentru lubrifierea masinilor, sisteme-
lor de transport, cutiilor de viteze,
lagãrelor de alunecare si antifrictiu-
ne. Se foloseste ca agent demulant,
pentru lubrifierea si protectia anti-
corozivã în industria alimentarã,
farmaceuticã, tipograficã si a hâr-
tiei. Pentru întretinerea otelului inoxi-
dabil în fabricile de bere, pâine si
carne, în bucãtariile industriale si
spitale.

Mod de aplicare:
Curatati zona ce trebuie lubrifiatã si
apoi aplicati produsul unde este
necesar.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã.
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Ulei Grãsime Lubrifiant uscatPastã Protectie anticorozivã

Baza chimicã Ulei alb medicinal 
conform DAB 102

Temperatura
de aprindere 245°C
Densitate la 20°C 0,86 g/cm3

Domeniu de 
temperaturã -20°C ÷ +145°C
Viscozitatea la 40°C 70 mm2/s
Culoare incolor

Date tehnice

NSF H1 - Conform cerinte USDA H1,
1998

Poate fi utilizat în zonele în 
care se produc si depoziteazã
alimentele NSF H11).
• În acest context, din motive tehnice

produsul poate veni în contact cu
alimentele.
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