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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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Silikon-Fluid

Hassas bölgeler için özel, fizyolojik olarak güvenli yağlama
maddesi

WEICON Silikon-Fluid hassas alanlar için özel, fizyolojik olarak
güvenli kayganlaştırma ve yağlama maddesidir. Gıda sektörü için
geçerli NSF H1 onayına sahiptir ve böylece yiyecek ve içecek, ilaç
ve kozmetik endüstrilerinde kullanılabilir.

Silikon-Fluid ayırma, koruma ve bakım maddesi olarak kullanılır ve
plastik, metal, paslanmaz çelik ve kauçuk gibi çeşitli yüzeylerde
kullanılabilir.

Silikon-Fluid uzun süreli ayırma tabakası ve yüzey kaplaması
oluşturur ve + 250 ° C (+ 482 ° F) sıcaklığa dayanıklıdır. Özel
formülasyonu ve elde edilen NSF tescili ile WEICON Silikon-Fluid
iş güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Teknik bilgiler

Koku kokusuz

Özellikler NSF H1 onaylı

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz boyamaz

Sıcaklık dayanımı -30 ile +250 °C arası

İşleme
Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyiniz ve yağdan arındırınız.
Kutuyu iyice çalkalayınız. Yakl. 25 cm mesafeden püskürtünüz.
Ürünü gıda maddelerinin üretimi veya taşıma sırasında sürmeyiniz.

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:
11351400-39 Silikon-Fluid 400 ml


