
MEGHATÁROZÁS

Szilikon kenőanyag, amely élelmiszerekkel is érintkezhet. Előkenést biztosít a gépeknek. Vízben nem oldódik. 

ELŐNYÖK

Tapadásgátló.   
Nem hagy foltot. 
Kiváló hőálló tulajdonság, ellenáll a mosásnak.  
Rozsda- és vízálló.
Színtelen és szagtalan. 
Ez a kenőanyag az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő eszközökön is használható, megfelel az 
élelmiszerekkel való érintkezésre vonatkozó előírásoknak. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Élelmiszeripari és gyógyszeripari berendezések finom kenése.
Bor-, sör-, ásványvíz-palackozó berendezések kenése, péksütemények, konzervek és tejtermékek
előállításánál a szállítószalagok kenése.
Gumi és más elasztomerek kenése.
Élelmiszeriparban használatos műanyagformák leválasztása. 
Élelmiszerekkel érintkező láncok, szállítószalagok és más berendezések előkenése. 
Gyógyszeripari használatra is.
Fogantyúk, zsanérok, csapok, egyéb felszerelések kenése. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés...............................................viszkózus folyadék
Szín .........................................................színtelen
Szag ....................................................... nincs
Lobbanáspont (NFT 60-103)  ...................300°C
Sűrűség (ASTM D4052)  ..........................0.970
Üzemi hőmérséklet-- .............................. -40°C to +180°C
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll

módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki

adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben.

Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Minden használat előtt óvatosan rázza fel az aeroszolt.
Ne permetezze olyan berendezésre, amely még áram alatt van. 
Vékony rétegben vigye fel.

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack Ref. 4812 A4 x 12

TANÚSÍTVÁNY

 InS H1 Regisztrációs szám.: 1795169

 NSF H1 Regisztrációs szám 136319

 ACS tanúsítvány (francia egészségügyi megfelelőségi tanúsítvány) 2005/01/06.-tól
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll

módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki

adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben.

Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


