TEKNISK DATABLAD

SMØREMIDDEL GODKENDT TIL ANVENDELSE I FØDEVAREINDUSTRIEN
Klar, lugtfri og ikke-farvende.
Høj viskositet, ikke-klæbende og antistatisk.
Temperatur og vandtæt.
Indeholder ingen silikone!

Produkt [LB1]

Tekniske info

Karakteristika
•
•
•
•
•
•
•

NSF registreringsnummer: kategori H1.
Kompatibel med: FDA, titel 21, sektion 178.3570.
Fri for: bly, animalsk fedt og syntetiske olier.
Lugt: typisk.
Temperaturresistens: -20°C til +110°C.
Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt, frostfrit.
Sikkkerhedsforanstaltninger: se
sikkerhedsdatabladet.

Emballage
Lubricant H1 - spraydåse 400ml

• Lubricant H1 er udviklet til at give en optimal smørekapacitet i
pressede situationer og er nem at påføre vanskeligt
tilgængelige§§steder.
• Lubricant H1 beskytter ligeledes imod korrosion ved at danne et
tyndt lag og trænger alligevel dybt ind i objektet, som skal smøres.
Anvendelsesomrader
Ideel til brug i alle fødevareforarbejdningsvirksomheder og
virksomheder, som designer, reparerer og vedligeholder emballage,
maskiner og tilbehør, såsom:

214601375

• Fødevarevirksomheder, slagterier, mejerier og bagerier.
• Konservesfabrikker, bryggerier, flaskeproducenter og
kartonfabrikker.
• Produktionsselskaber af maskiner og udstyr.
• Pakninger, emballage, sæler, O-ringe, lejer, ....
• Egnet til de fleste typer industri, især åbne mekanismer, kabler,
ledere, koblinger, glidestænger, hængsler, låsemekanismer, ...
• Særligt nyttigt, når installationer skal modstå hårde forhold under
ekstreme forhold, kontakt med syrer, alkalier, varmt og koldt vand,
damp og højtryksbelastninger.
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Smøremidler

Lubricant H1

Anvendelse
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Smøremidler

• Shake well before use.
• Keep the aerosol can upright and spray from a distance of between 25 and 30 cm.

