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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Spray-on Grease H1

Smar spożywczy wysokotemperaturowy

Spray-on Grease H1 jest bezzapachowym i bezsmakowym
smarem opracowanym specjalnie z myślą o wysokich
wymaganiach sektorów spożywczego, kosmetycznego i
farmaceutycznego. Jest odporny na wysokie temperatury i posiada
aprobatę NSF. WEICON Spray-on Grease H1 jest szczególnie
zalecany do prac serwisowych i utrzymania ruchu w browarnictwie,
fabrykach napojów, ubojniach, fabrykach konserw, palarniach
kawy a także w kuchniach przemysłowych, szpitalach, ośrodkach
sportu i rekreacji i wszędzie tam, gdzie nie można wykluczyć
bezpośredniego kontaktu z wodą pitną oraz żywnością. Dzięki
swojej formule i posiadanej certyfikacji NSF, Spray-on Grease
H1 istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa pracy.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości bezzapachowy, bezsmakowy, odporny na wysokie temperatury

Okres przydatności 24 Monate

Barwa żółto-biały

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 400 mm²/s

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C 40 mm²/s

Odporność termiczna -40 do +160 °C

Obróbka
oczyścić powierzchnie Für einwandfreie Sprühfunktion, Produkt
auf Raumtemperatur bringen. Przed użyciem wstrząsąć puszką
aż do uzyskania wyraźnego odgłosu kulki mieszającej. Nanosić
równomiernie z odległości ok. 15 cm.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11541400-51 Spray-on Grease H1 400 ml


