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WEICON Bio-Fluid je medicinsky čistý bílý olej bez pryskyřic
a kyselin, který byl vyvinut speciálně pro mazání a péči.
Je čirý, bez rozpouštědel, bez zápachu a chuti, odpuzuje
vodu. Má vynikající kapilární účinek a registraci NSF. Bio-
Fluid snižuje tření a opotřebení, potlačuje skřípavé zvuky,
chrání před korozí a odstraňuje nečistoty a rez. Bio-Fluid lze
použít k mazání, ochraně a péči o přesné mechanismy, jako
sprejový olej pro výrobní a plnicí závody a jako mazivo pro
plnicí a balicí systémy. Uplatnění najde všude tam, kde může
docházet k občasnému, technicky nevyhnutelnému kontaktu
s potravinami nebo jejich obaly. WEICON Bio-Fluid byl vyvinut
pro aplikace v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém
a kosmetickém průmyslu.

Technické údaje
Zápach téměř bez zápachu
Odstín průhledné
Specifické vlastnosti bez pryskyřic a kyselin
bez silikonů ano
index viskozity 110
Kinematická viskozita (40 °C) DIN 51 562 70 mm²/s
Kinematická viskozita (+100 °C) DIN 51 562 8 mm²/s
Teplotní odolnost -25°C až +120°C
trvanlivost 24 mon.
Schválení / směrnice
ISSA kód 53.402.25

Zpracování
Očistěte a odmastěte povrchy. Pro lepší funkci spreje zahřejte
produkt na pokojovou teplotu. Před použitím důkladně
protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 cm.
Skladování
Tlaková nádoba. Chraňte před přímým slunečním zářením a
teplotami nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).
dostupné velikosti:
11600200 Bio-Fluid, 200 ml, průhledné
11600500 Bio-Fluid, 500 ml, průhledné
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Technické spreje

Mazací a multifunkční oleje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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