VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

SIL 100® G9
SIL 100® G9 je silikonové mazivo a separátor ve spreji.
Na povrchu vytváří nelepivou ochrannou vrstvu
odolávající vlhkosti, chrání před přilnutím jiných
materiálů, lepidel, vosků a barev. Vhodný jako separátor
v plastikářském průmyslu. Chrání proti korozi. Jedná se
o čisté, bezbarvé mazivo bez zápachu, biologicky inertní.
Ošetřenému povrchu dodává vysoký lesk. Aplikovatelný
na kovy, plasty, elastomery, gumu, dřevo, kámen, lehké
kovy, atd. Certiﬁkovaný produkt NSF kategorie H1 –
160138 vhodný i pro potravinářský provoz a aplikace
vyžadující nejvyšší kvalitu. Pro hnací médium spreje je
použit nehořlavý stlačený plyn.

POUŽITÍ
SIL 100® G9 na povrchu vytváří nelepivou, antistatickou kluznou vrstvu odolávající vlhkosti, chrání před přilnutím jiných
materiálů, lepidel, vosků a barev. Maže jemné mechanismy, usnadňuje montáž, chrání zámky proti zamrznutí, prodlužuje
životnost pryžových materiálů, vhodný jako separátor v plastikářském průmyslu, chrání proti korozi. Ošetřenému
povrchu dodává hydrofobní efekt a vysoký lesk. Certiﬁkovaný produkt NSF kategorie H1 vhodný i pro potravinářský
provoz, splňuje požadavky pro náhodný styk s potravinami. Hnací médium spreje používá nehořlavý stlačený plyn.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím sprej důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm na čistý a suchý povrch. Ošetřenou
plochu lze snadno vyleštit. Sprej pracuje v libovolné poloze.

VHODNÉ APLIKACE
Aplikovatelný na kovy, plasty, elastomery, gumu, dřevo, kámen, lehké kovy, atd. Jedná se o čisté, bezbarvé mazivo
bez zápachu.

TECHNICKÁ DATA
Pracovní rozsah teplot

-40°C +250°C

Dielektrická odolnost

8 kV/mm (IEC60.243)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

sprej 650 ml
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SIL 100® G9
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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