SMØREMIDLER - SMØREMIDLER - SMØREMIDLER - SMØREMIDLER -

Silgrease H1

Næringsmiddelgodkjent silikonfett

• Høykvalitets silikonfett som møter USDA
H1 standarder iht FDA retningslinjer
• Meget gode smøre-, beskyttende- og
antikorrosjonsegenskaper
• Meget motstandsdyktig mot syrer
• 100% vannbestandig
• Siger ikke
• Luktfri og uten giftige stoffer

BESKRIVELSE:
SILGREASE H1 er et universalt silikonfett som møter
USDA H1 standardene ifølge FDAs spesifikasjon 21
CFR 178.3570.
SILGREASE H1 er helt vannbestandig, har antikorrosjonsegenskaper, er transparent, giftfri og nøytral.
SILGREASE H1 er motstandsdyktig mot svoveldioksid, fortynnede syrer og alkaliske løsemidler.
SILGREASE H1 isolerer fullstendig mot stråling og
elektrisitet, selv i fuktige miljøer.

BRUKSANVISNING:
- Kan benyttes rett fra tuben
- Kan også brukes som tynn film eller fuge
- Vil ikke dryppe eller sige

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Bestanddel
Type
Farge
Lukt
Temperatur område

Silikonolje
Pasta
Hvit til transparent
Luktfri
-40Co til +220Co

Smeltepunkt

190Co

Flammepunkt

320Co

Vekt ved 20Co

1 g/cm3

NLGI

Klasse 4

Aldringsprosess
		

Fordamper ved 200oC etter
30 timer > 2,5%

		

Krystallisering ved 200oC etter
30 timer > 1,5%

Lagring
Sikkerhetstiltak
Forpakning
Varenummer

12 måneder, tørt og frostfritt
Se datahelseblad, HMS
Tube 100 G
N201111

Snu!

Vi gjør vedlikehold enklere...
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Silgrease H1

Næringsmiddelgodkjent silikonfett

BRUKSOMRÅDER:
SILGREASE H1 er velegnet for all næringsmiddelindustri og utstyr som kan komme i kontakt med
næringsmidler:
- matvarebutikker
- slakterier
- meierier
- bakerier
- hermetikkfabrikker
- bryggerier
- flaskeprodusenter
- kartong/papprodusenter
- emballasjeprodusenter

Smøring av kilometertellerkabler og mekanikk.
Ufarlig for lakkeringsarbeider da Silgrease H1 ikke inneholder silikon som fordamper eller spres i luften.
Tetter plugger på trailere og gjør dem samtidig lette å
demontere.
Beskytter elektriske og elektroniske komponenter mot
væske, oksidasjon og overslag: tennpluggkabler, coil,
tenningsmoduler, fordeler, koblingspunkter, forgreninger,
sensorer, sikringsmoduler, releer, svitsjer, brytere etc.

Gummitetningslister: bevarer disse hule tetningslistene myke og fleksible slik at de tetter godt og ikke
lekker eller lager ulyd.
Smører og beskytter lukkemekanismer og hengsler på
vinduer og kontaktpunkter motordeler, fordi disse er
sensitive for vann og korrosjon.
Hjelper mot uttørking av gummipakninger.
Hindrer at gummilister på soltak blir klebrige eller
fryser fast. På grunn av fettets fasthet vil det ikke flyte
vekk eller misfarge taktrekket.
Holder pakninger fleksible og tette mot vind og vann
ved påmontert utstyr som lys, antenner, vinger, påskrudde spoilere etc.

Beskytter og behandler alle multiplugger som er sensitive
mot oksidasjon, væsker og temperaturer, som konvertere,
stasjonære kontrollventiler, sensorer for fartskontrollere,
ventiler og lufttrykkmålere, sikringer etc.
Forsegling og fylling av elektriske og elektroniske systemer for å forhindre inntrenging av væske.
Beskytte tenningssystemer, releer og brytere. Forhindrer
gnistdannelse og beskytter mot høye temperaturer.
Som tetningsfett; påføres deler og mekanismer som er
utsatt for varmt og kaldt vann.
Beholder konsistensen.
Godt egnet til smøring og beskyttelse der man transporterer næringsmiddelprodukter.

Gjør demontering lettere og overskytende fett fjernes
enkelt med Safety Clean.
Påvirker ikke billakk. Gir god beskyttelse ved
sveiseskjøter og for eksempel ved dørterskler,
dørhengsler og elektriske ledninger.
Letter montering av støvdeksler og gummiringer på
eksosoppheng. Silgrease H1 forhindrer også knirking.
Kan brukes som dekkmonteringsfett og holder
dekkrimmen tett, som forhindrer lekkasje.
Forhindrer irring av elektriske kontaktpunkter.
Letter montering av slanger til radiator og kjølesystem.
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