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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.

Contine ulei siliconic foarte concen-
trat, de înaltã calitate.
Avantaje:
• Proprietãti bune antifrictiune si
lubrifiante.
• Previne lipirea.
• Eliminã zgomotele neplãcute.
• Previne uzura.

Rezistentã bunã la temperaturã: 
-50°C ÷ +250°C.
Avantaje:
• Domeniu larg de aplicatii, atât în
domeniul temperaturilor ridicate cât
si ca agent demulant.

Incolor, nu decoloreazã.
Avantaje:
• Se poate utiliza pe suprafete strãlu-
citoare.
• Nu decoloreazã în cazul contactu-
lui ocazional cu produsul.

Produs sigur pentru orga-
nismul uman.
Avantaje:
• Utilizare si manipulare sigurã.
• Îmbunãtãteste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
• Nu sunt necesare simboluri de
avertizare.

Compatibilitate bunã cu materialele.

Respinge umezeala, protejeazã de
exemplu pãrtile de cauciuc împotriva
înghetului.
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Continut Art.-Nr. U.A.
400 ml 893 221 000 1/12

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

1) NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea produ-
selor folosite în industria alimentara.

Agent antifrictiune si demulant de înaltã calitate. Produs
sigur pentru organismul uman.

Domenii de utilizare:
Ca agent antifrictiune si pentru
lubrifierea pãrtilor în miscare a
masinilor, în special în domeniul
materialelor plastice, constructia
automobilelor, în industria alimen-
tarã, farmaceuticã, tipograficã si a
hârtiei. De asemenea, ce agent
demulant în industria materialelor
plastice si pentru protectia si întreti-
nerea suprafetelor.

Mod de aplicare:
Curãtati suprafata ce trebuie
tratatã. Pulverizati uniform de la o
distantã de aprox. 20 cm.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã. În cazul în
care produsul este folosit ca protec-
tie anticorozivã, filmul de protectie
trebuie îndepartat complet înainte
ca aparatul sa fie repus în functiune.
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Ulei Grãsime Lubrifiant uscatPastã Protectie anticorozivã

Baza chimicã Ulei sintetic
Culoare Incolor
Densitate la 20°C 
(substanta activã) 0,97 g/cm3

Domeniu de 
temperaturã -50°C ÷ +250°C
Viscozitatea la 25°C 350 mm2/s

Date tehnice

NSF H1 - Nr. înregistrare 135927, 
conform cerinte USDA 1998 H1

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.


