SIH
SZÍNTELEN, ALACSONY
VISZKOZITÁSÚ SZILIKONOLAJ
• NSF H1-es minősítésű
• Élelmiszer-, gyógyszer- és textiliparban
történő felhasználásra is
• Színtelen és szagtalan
• Vízálló, alacsony viszkozitású
• Biztonságosan használható fém és
nemfém felületeken is
• 100%-os szilikonolaj alapú

SILICO H1
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A SILCO H1 formulája a legjobb kenési- és
formaleválasztási tulajdonságokkal rendelkezik. Az
alacsony viszkozitású szilikonolaj lehetővé teszi olyan
alkatrészek hatékony kenését, mint például görgők,
szállítószalagok, tolóajtók stb. A SILICO H1 segítségével
a legkisebb rések és hézagok is könnyen elérhetők. A
SILICO H1 vízálló, színtelen és szagtalan, így
tökéletesen használható többcélú kenőanyagként a
legtöbb területen. A csúcs minőségű alapanyagainak és

NSF H1 minősítésének köszönhetően biztonságosan
használható az élelmiszer-, gyógyszer és textiliparban.
A SILOCO H1 kiváló fém és nemfém felületek kenésére
(pl. vezetők, konvejorok, vágókések és műanyag
alkatrészek). Leválasztó anyagként alkalmas gépekhez
vagy berendezésekhez ragadt szennyeződések könnyű
eltávolításához. Fröccsöntő gépekben
formaleválasztóként is használható. Növelje termelése
hatékonyságát a SILICO H1 segítségével!

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: szagtalan
Kezdő forráspont: -44,5°C
Gyulladáspont: -97°C
Működési hőmérsékleti tartomány: -30°C-tól +150°C-ig
Maximális hőmérséklet: +250°C
Gőznyomás (20°C-on): 3300 hPa (3 bar)

Alsó robbanási határ: 1,4 V/V %
Felső robbanási határ: 10,9 V/V %
Sűrűség (20°C-on): 0,536 g/cm³
Szerves oldószer: 91%
Alkalmazási hőmérséklet: 15°C - 25°C
Tárolás: hűvös száraz helyen
Minőség megőrzés: 24 hónap

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• ALKALMAZÁS:
- Univerzális kenőanyag mindenféle
alkalmazáshoz
- Ideálisan használható élelmiszer-, gyógyszer- és
textilipari területeken (pl. tejüzemek, pékségek,
vágóhidak, sör-, üdítőital és konzervgyárak,
élelmiszeripari csomagolóanyag-gyártó üzemek
stb.)
- Alkalmazható görgők, szállítószalagok,
vezetősínek, tolóajtók, ablakok, irodabútor
vasalatok, cipzárak stb. kenéséhez
- Alklmazható leválasztó anyagként, pl. a
gépekhez és berendezésekhez tapadó hó, fű,
élelmiszeripari szennyeződések (ráégett tészta,
stb.) vagy egyébb szennyeződések könnyű
eltávolításához
- Ahol megengedett a szilikon, ott
formaleválasztóként is használható fröccsöntő
gépeknél
Cikkszám
T201100

Termék neve
Silico H1

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

KENŐANYAGOK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

• HASZNÁLAT:
- Használat előtt alaposan felrázandó!
- Használatkor tartsa a flakont 15-20 cm
távolságra a felülettől.
- Permetezzen egyenletesen a kezelendő
területre.
- A SILICO H1 feljuttatásakor a kent
alkatrészeknek tisztának és száraznak kell lennie.
Kerülje a túlzott kenést!
- Ha szennyezett a felület SAFE CLEAN NSF
tisztítószerrel tisztísa meg.
- A terméket ne használja olyan berendezéseken,
amelyek éppen élelmiszert dolgoznak fel, vagy
szállítanak.
- Festett alkatrészek kenésére nem alkalmas.

Kiszerelés
500ml

Anyagtípus
KENŐANYAGOK

