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TECHNISCHE FICHE

Lubricant H1
VOEDINGSGEKEURD SMEERMIDDEL

Helder, geurloos en niet vlekkend.

Hoge viscositeit, niet klevend en antistatisch.

Temperatuur- en waterbestendig.

Bevat geen silicone!

Product [LB1]

Karakteristieken

Lubricant H1 is een NSF H1 geregistreerd smeermiddel, 
geformuleerd uit ingrediënten die allemaal NSF geregistreerd zijn. 
Lubricant H1 biedt een optimale smering, ook bij hoge belasting en 
is eenvoudig aan te brengen in moeilijk bereikbare plaatsen en kan 
in een groot temperatuurbereik ingezet worden, zonder verandering 
van viscositeit. Lubricant H1 beschermt eveneens tegen corrosie 
door het vormen van een dunne filmlaag, terwijl het toch diep 
doordringt in de te smeren objecten. Zeer doeltreffend bij 
periodieke en ontoegankelijke smeerpunten, ook voor heavy duty, 
binnen en buiten.
 

Toepassingen

Ideaal te gebruiken in alle voedingsverwerkende bedrijven en 
bedrijven die verpakkingen, machines en toebehoren ontwerpen, 
herstellen en onderhouden, zoals:
 
• voedingsbedrijven, slachthuizen, zuivelfabrieken en bakkerijen.
• conservenfabrieken, brouwerijen, flesfabrikanten en 

kartonfabrieken.
• productiebedrijven van machines en apparatuur.
• pakkingen, verpakkingen, afdichtingen, O-ringen, lagers,... .
• geschikt voor de meeste soorten industrie, in het bijzonder op 

open mechanismen, kabels, geleiders, koppelingen, glijstangen, 
scharnieren, slotmechanismen, ...

• vooral nuttig wanneer installaties zware condities moeten 
weerstaan bij extreme omstandigheden, contact met zuren, 
alkaliën, warm en koud water, stoom en hoge drukbelasting.

Verpakking

Lubricant H1 - aerosol 400ml 214601000

Technische Eigenschappen

• NSF registratienummer: Category H1, 
overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 
178.3570.

• Vrij van: lood, dierenvet en synthetische oliën.
• Geur: typisch.
• Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +110°C.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Goed schudden voor gebruik.
• Spuitbus rechtop houden en spuiten vanop 25 tot 30 cm.


