
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siliconen smeermiddel geschikt voor de voedingsindustrie 
 Samengesteld smeermiddel, overeenkomstig de Gids van CNERNA in 1992. 

 Op basis van een voor de voedingsmiddelenindustrie geschikte siliconenolie. 

 Bevat een isoparaffine oplosmiddel volgens de reglementering FDA (21 CFR 178.3530 en 

172.3650). 

 Bevordert het glijden. 

 Werkt als losmiddel, vernieuwingsmiddel, vochtwerend middel en smeermiddel.  

 Het product is tevens diëlektrisch en antistatisch. 

 Voorkomt de hechting van vervuiling, stof, water, etc. op alle onderlagen. 

 Bestand tegen temperaturen van - 60°C tot + 230°C. 

 Kleurloos: laat geen vlekken op de ondergrond achter. 

 In spuitbus: eenvoudig te gebruiken. 
 

TOEPASSING 

Glijmiddel voor de voedingsindustrie: keukens, 

koelruimtes, voedingsfabrieken. Vereenvoudigt het uit de 

vorm nemen van geïnjecteerde plastic onderdelen, rubber 

en thermovormen. Vernieuwer voor plastic, skai, leder, 

verpakkingen bestemd voor voedingswaren. Smeert 

dichtingen, scharnieren, kettingarmen, sloten, rubbers van 

deuren. Wordt gebruikt voor het doortrekken van 

elektrische draden door kokers. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Spuitbus schudden voor gebruik. Verstuiven over het te 

behandelen oppervlak op ongeveer 20 cm afstand. 

 

GEBRUIKERS 

Voedingsindustrie, horeca, scholen, administraties, enz. 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden vermeld op de 

verpakking. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Netto Volume: 600 ml. 

Drijfgas: propaan/butaan 

Viscositeit basisolie: 350 cst. 

 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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