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Lubricant H1

Næringsmiddelgodkjent
smøremiddel på spray
• Klar, setter ingen flekker
• Ikke klebrig, antistatisk smøremiddel
• Høy viskositet
• God inntrengningsevne
• Silikonfri
• NSF godkjent
BESKRIVELSE:
LUBRICANT H1 er et NSF H1 registrert smøremiddel,
hvor alle bestandeler er NSF registrerte.
LUBRICANT H1 er utviklet for å gi optimal smøreevne
ved stor belastning. LUBRICANT H1 er enkel å påføre
på vanskelig tilgjengelige steder.
LUBRICANT H1 kan bli brukt innen et bredt
temperaturområde uten at viskositeten endres.
LUBRICANT H1 beskytter mot korrosjon ved å danne
en tynn film, samtidig som den trenger dypt inn i
delene som smøres.
BRUKSOMRÅDER:
LUBRICANT H1 er velegnet for all næringsmiddelindustri og utstyr som kan komme i kontakt med
næringsmidler:
- slakterier
- meierier
- bakerier
- hermetikkfabrikker
- bryggerier
- flaskeprodusenter
- kartong/papprodusenter
- emballasjeprodusenter
- innpakningsutstyr, emballeringsmaskiner, 		
		forseglinger, O-ringer, lagre

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NSF registreringsnummer
Samsvarer med
		
Inneholder ikke
Lukt
Temperatur område
Forpakning
Varenummer

Klasse H1 (140735)
FDA, Kapittel 21, paragraf
178.3570
Bly, dyrefett og syntetisk olje
Karakteristisk
-10oC til + 150oC
Aerosol 400 ml
N214601

FORDELER:
- smøring både innen- og utendørs under store 		
		belastninger
- svært effektiv på periodiske og utilgjengelige 		
		smørepunkter
- velegnet for de fleste typer industri, spesielt på 		
		åpne drev, kabler, styringer, koblinger, glidestenger,
		hengsler og lukkemekanismer
- spesielt nyttig når installasjoner må tåle store 		
		belastninger i ekstreme miljøer: kontakt med syrer,
		alkalier, varm og kald vanndamp og høyt trykk
BRUKSANVISNING:
- Rist sprayboksen før bruk
- Hold sprayboksen rett opp
- For et optimalt resultat: Fjern gammel smøring med
		Novatio Saftety Clean

Vi gjør vedlikehold enklere...
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