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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Bio-Fluid

vysoce čistý bílý olej

WEICON Bio-Fluid je medicinsky čistý bílý olej bez pryskyřic a
kyselin, vyvinutý speciálně pro mazání a ošetřování. Je čirý, bez
rozpouštědel, chuťově a pachově neutrální, kapilární, voděodolný,
s atestem NSF.

Bio-Fluid snižuje tření a opotřebení, potlačuje vrzání a skřípání,
chránípřed korozí a uvolňuje rez a nečistoty.

Bio-Fluid se používá k mazání, ochraně a ošetřování přesných
mechanismu, jako nástřikový olej pro výrobní, balicí a plnicí
systémy. Lze jej použít všude tam, kde nedochází k občasnému
technicky neodstranitelnému kontaktu s potravinami nebo jejich
obaly.

WEICON Bio-Fluid byl vyvinut pro aplikace v potravinářství,
nápojovém průmyslu, ve farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry bez pryskyřic a kyselin

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bezbarvý

110_Visk.ind 110

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C 70 mm²/s

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C 8 mm²/s

Teplotní odolnost -25 až +120 °C

ISSA-Code 53.402.25

IMPA-Code 450831

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11600500-66 Bio-Fluid 500 ml


