
Kullanım alanları:
Gıda ve içecek endüstrisindeki düzenekleri 
olduğu kadar, supap contaları, manşonlar, 
O-ring’ler, raylar, piston kolları ve kılavuzları, 
menteşe bağlantıları ve makaralı zincirlerin 
yağlanması için. Kağıt endüstrisindeki kesme 
bıçaklarının ve ayrıca tekstil makinelerinin 
iğnelerinin ve çengellerinin yağlanması. 
Gıda endüstrisinde kullanıldığı gibi eczacılık 
ve kozmetik sektörlerinde üretim, işleme ve 
ambalajlama gibi farklı alanlarda çok yönlü 

kullanılabilir. Suya maruz kalan makine ve 
konveyörler de dahi yağlama etkisini korur. 
Gıda ve içecek endüstrilerinde ayırıcı madde 
olarak kullanım için ideal.

Kullanım şekli:
Yağlanacak parçaları temizleyiniz ve 
yağdan arındırınız. Sonra da ince bir kat 
püskürtünüz.
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GIDA ENDÜSTRİSİ YAĞI

Gıda maddelerinin ayrıca ilaç ve 
kozmetik ürünlerin üretiminde, 
işlenmesinde veya ambalajlarda 
çok yönlü kullanılabilir.

Sızma özelliklerine sahip düşük 
viskoziteli ve şeffaf özel yağlayıcı
•  Düşük viskozite sayesinde erişilmesi zor 

alanlarda mükemmel yağlama özellikleri.
•  Mükemmel sızma ve temizleme etkisi, suya 

maruz kalan makinelerin ve konveyör 
alanlarının en iyi şekilde korunmasını 
sağlar.

•  Ekonomik.
•  Yağlayıcı, ürün ile temas ettiğinde görsel 

bozukluğa sebep olmaz.

Tatsız ve kokusuz.

Sıcaklık dayanımı -10°C ila +180°C 
arasındadır.

İyi malzeme uyumluluğu
Örn. PP, PE, PS, naylon, polikarbonat cam, 
epoksi cam elyaf kumaş bazlı plastikler, 
sızdırmazlık contaları gibi mineral yağı ile 
uyumlu alüminyum, paslanmaz çelik, 
plastikler gibi çok çeşitli yüzeylerde geniş 
uygulama yelpazesi.

Su iticidir.

Mükemmel korozyon önleyici 
özelliğe sahiptir.

Reçine ve asit içermez.

Yıpranmaya karşı dayanıklı.

Silikon ve AOX içermez.

Toksik değildir.

Gıda işlenen ya da depolanan 
alanlarda kullanılabilir.
NSF H1- kayıtlı
LGA 1 onaylı

Cilt ve mukoza üzerinde 
hassas etkiye sahiptir.

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir. LGA (Bavyera Ticaret Odası, Nuremberg, Almanya) tarafından 
onaylanmıştır

Teknik bilgiler
Kimyasal baz DAB 10’a göre ilaç özelliği olan beyaz
Min. parlama noktası 200°C
Yoğunluk 20°C’de 0,86 g/cm³
Viskozite 31 mm2/s (20°C) / 14 mm2/s (40°C)
Renk Şeffaf

* DAB 10 = Alman Farmakopesi, 10. Baskı

NSF H1 kayıtlı (no.: 126582), H1 
gereksinimlerini karşılar.

Amblaj İçerik Art.-Nr. Amb./Ad.
Aerosol kutu 300 ml 0893 107 1 1/6

Yağlama sistemi
□ Yağ     □ Gres     □ Pasta     □ Kuru yağlama maddesi   □ Korozyon koruması3


