
Bio-Fluid

Nonfood Compounds

Program Listed H1

Registration 138103

Ulei mineral de înaltă puritate | certificare NSF

WEICON Bio-Fluid este un ulei medical alb pur, fără cont, inutde răs, ini sau acizi, special conceput pentru lubrifiere s, iîntret, inere. Este transparent, fără solvent, i, fără miros sau
gust, hidrofug. Are proprietăt, i de capilaritate excelente s, icertificare NSF Bio-Fluid reduce frict, iunea s, i uzura, elimină
scârt,âitul, protejează împotriva coroziunii s, i înlătură murdăria
s, i rugina. Bio-Fluid poate fi utilizat pentru lubrifierea, protect, ias, i întret, inerea mecanismelor de precizie, ca s, i ulei pulverizabilpentru unităt, ile de product, ie s, i de încărcare, ca s, i lubrifiantpentru sistemele de umplere s, i de ambalare. Poate fi
utilizat chiar s, i în situat, iile în care contactul cu alimentele
sau ambalajele acestora este ocazional s, i inevitabil dinpunct de vedere tehnic. WEICON Bio-Fluid a fost special
conceput pentru aplicat, ii în industria alimentară, a băuturilor,
farmaceutică s, i cosmetică.

Date tehnice
Miros aproape fără miros
Culoare transparent
Proprietăt, i specifice fara rasini sau acizi
fără silicon da
Index vâscozitate 110
Vâscozitatea cinematică(40 °C) DIN EN ISO 562 70 mm²/s
Vâscozitatea cinematică(+100 °C) DIN EN ISO 562 8 mm²/s
Rezistent,a la temperatură între -25°C s, i +120°C
Termen de valabilitate: 24 luni
Aprobări / Orientări
Cod ISSA 53.402.25

Mod de aplicare
Curăt,at, i s, i degresat, i suprafet,ele. Pentru o mai buna
funct, ioanre a spray-ului încălzit, i produsul la temperatura
camerei. Agitat, i recipientul înainte de utilizare. Se aplică din
abundent,ă de la o distant,ă de aprox. 20-15 cm.
Depozitare
Recipient sub presiune. A se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.
Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.ro).
Mărimi disponibile
11600200 Bio-Fluid, 200 ml, transparent
11600500 Bio-Fluid, 500 ml, transparent
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Spray-uri tehnice

Lubrifiant,i s, i uleiuri multifunct,ionale

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilorindividuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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