
SİLİKON SPREY SİLİCON FLUİD Yüksek kaliteli, fizyolojik olarak 
güvenli, sürtünme önleyici ve 
kalıp ayırıcı.

Oldukça konsantre, yüksek 
kaliteli silikon yağlar içerir
• Optimum kayma ve yağlama özelliği 

sağlar.
• Yapışma ve sürtünmeyi önler.
• Hoş olmayan gıcırtı seslerini ortadan 

kaldırır.

-50°C ile +250°C arasında ısıya 
dayanıklı
Yüksek sıcaklıklarda bile kalıp 
ayırıcı maddesi olarak çok çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir.

Renksiz, leke yapmaz.

İyi malzeme uyumluluğu.

Nem tutmaz
Örneğin kauçuk parçaları donmaya 
karşı korur.

Uyarı
NSF H1
Gıda maddeleri ile teknik açıdan 
gerekirse temas etmesi mümkündür.
Gıda işlenen ya da depolanan 
alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik 
olarak gereken minimum miktar 
kullanılabilir. Ürünün korozyon koruyucu 
film olarak kullanılması durumunda, 
uygulandığı cihaz tekrar kullanılacağı 
zaman film tabakası tamamen 
temizlenip çıkartılmalıdır.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı 
belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul 
edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Art.-Nr. 0893 221 000
Amb./Ad. 1/12

İçerik 400 ml

Kimyasal baz Fizyolojik olarak zararsız sentetik yağ

Renk Renksiz

Üretimden itibaren raf ömrü 24 Ay

Kullanım alanları:
Plastiklerde, otomotiv sektöründe, 
gıda işletmelerinde, baskı ve kağıt 
endüstrisinde kullanılan tüm makinelerin 
hareketli noktalarının yağlanması 
için. Aynı zamanda plastik işlem 
proseslerinde kalıp ayırıcı, yüzey 
bakım ve koruması için kullanılır. Gıda 
işlenen ya da depolanan alanlarda 
kullanılabilir.

Kullanım şekli:
İşlem uygulanacak yüzeyi önceden 
temizleyiniz. Yaklaşık 20 cm. mesafeden 
dengeli bir şekilde püskürtünüz.

Performans Kanıtı (Pub):
NSF H1 kayıtlı (no.: 135927), 
USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar.

NSF = Gıda sektöründe kullanılan 
ürünlerin denetimi ve tescili için 
uluslararası kabul görmüş kuruluş.
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