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TECHNISCHE FICHE

Belt Spray H1
OP EEN VEILIGE MANIER SLIP- STICK VERMIJDEN

Verbetert de grip op alle soorten aandrijfriemen.

Verhoogt de transmissiekracht.

Vormt een beschermlaag en voorkomt piepen en kraken.

Vuil- en stofafstotend.

Verfraait en beschermt.

Verlengt de levensduur.

NSF gekeurd.

Gebruik

• Goed schudden voor gebruik.
• Rechtstreeks op de riem spuiten vanop 15 tot 30 cm.

Product

Karakteristieken

• Een kleurloos, kleverig NSF type H1 geregistreerd smeermiddel, 
geformuleerd uit ingrediënten die allemaal NSF geregistreerd zijn.

• Speciaal ontworpen om het doorslippen te voorkomen en de 
aandrijfkracht van alle aandrijf- en transportriemen te verhogen.

• Geschikt voor alle soorten riemen zoals V-riemen, tandriemen, 
ronde en platte riemen, ongeacht de grootte of aandrijfsnelheid.

• Voorkomt scheurtjes, kraken en trekt geen vuil, stof of vet aan 
en is veilig te gebruiken op leder, rubber, zeil- en tentdoeken, 
siliconen en PTFE-riemen.

Toepassingen

• alle voedingsbedrijven
• slachthuizen
• zuivelfabrieken
• bakkerijen
• conservenfabrieken
• brouwerijen
• flesfabrikanten
• voor vorkliften, koelwagens, vloerreinigingsmachines, 

aandrijfriemen van machines, transportbanden, ...

Verpakking

Belt Spray H1 - aerosol 400ml 132501000

Technische Eigenschappen

• NSF registratienummer: 140739, Category H1
• Overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 

178.3570.
• Vrij van: lood en dierlijke vetten.
• Kleur: kleurloos.
• Geur: typisch.
• Bestendigheid: water en zout water.
• Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +100°C.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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