PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 1361
Silicone Separator

Apraksts
Bezkrāsains atdalīšanas līdzeklis un lubrikants uz silikona eļļas bāzes

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

§

§

NSF H1-reģistrēts

§

Augsta efektivitāte pateicoties lieliskai virsmas
mitrināšanai un atdaloša pārklājuma izveidošanai
anti-statiskas īpašības

§

Plašs pielietojumu klāsts, ilgnoturīgs

§

Minimāls patēriņš pateicoties efektīvam pārklājumam

§

Izturīgs pret ūdeni

Veidņu atdalīšana

§

Novērš lipšanu

§

Novērš čīkstēšanas trokšņus plastmasas un metāla
virsmām saskarē vienai ar otru

§

Vieglai plastmasas un gumijas proﬁlu salikšanai;
logu un durvju konstrukcijās

§

Griešanas nažu lubricēšanai

Pielietošanas nozares
§

Plastmasas ražošana

§

Pārtikas ražošana

Lietošanas norādes
Notīrīt virsmas optimālam efektam. Uzsmidzināt plāni un vienmērīgi, izvairīties no pārmērības. Uzmanību:
jaukt tikai ar piemērotiem lubrikantiem. Plastmasas bāzes silikons var tikt bojāts dēļ silikona eļļas. Silikonu
nevar izmantot slīdes punktos pie tīra skābekļa.

PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 1361
Silicone Separator
Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Viskozitāte

DIN 51 562-1

25°C

mm²/s

350

Notecēšanas punkts

DIN ISO 3016

3°C solis

°C

-55

Degšanas punkts
Speciﬁskie dati

DIN ISO 2592

> 79

°C

> 300

Blīvums

DIN EN ISO 3838

20°C

g/ml

0.97

Bāzes eļļa
Tips

Polidimetilsilofāns

Krāsa
Darba temperatūras

bezkrāsains

Minimālā darba temperatūra

°C

-50

Maksimālā darba temperatūra
Sertiﬁkāti

°C

200

Pārtikas ražošana

Iepakojums
§

400 ml aerosols

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām.
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu,
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.
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