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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Bio-Fluid-Sprey

Yüksek saflıkta mineral yağı

WEICON Bio-Fluid medikal olarak saf beyaz yağdır, reçine ya da
asit içermez, yağlama ve bakım için özel olarak geliştirilmiştir. Su
ve solvent içermez, kokusuz ve tatsızdır, suyu iter. Harika sürünme
özellikleri vardır ve NSF onaylıdır.

Bio-Fluid sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, gıcırtılı sesleri bastırır,
korozyona karşı korur, kiri ve pası temizler.

Bio-Fluid üretim ve dolum tesisleri için sprey yağı olarak hassas
mekanizmaların yağlanması, korunması ve bakımı için kullanılabilir,
dolum ve paketleme sistemleri için yağ olarak kullanılabilir.

Gıda ve gıda paketlemesiyle ilgili ara sıra olan ve teknik olarak
önlenemeyecek temas gerektiğinde kullanılabilir.

WEICON Bio-Fluid gıda, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerdeki
uygulamalar için geliştirilmiştir.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler reçinesiz ve asitsiz

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

110_Visk.ind 110

Kinematik viskozite (+40°C DIN 51562) 70 mm²/s

Kinematik viskozite (+100°C DIN 51562) 8 mm²/s

Sıcaklık dayanımı -25 ile +120 °C arası

ISSA-Kod 53.402.25

IMPA-Kod 450831

İşleme
Yüzeyleri temizleyiniz. Sorunsuz püskürtme işlevi için ürünü oda
sıcaklığına getiriniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi
duyana kadar çalkalayınız. Ykl. 15 cm mesafeden püskürtünüz

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11600500-39 Bio-Fluid-Sprey 500 ml


