
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce přizpůsobivé antikorozní voděodolné mazadlo,

které chrání a obnovuje široký okruh dílů a vybavení.

✓ Vysoká voděodolnost - odpuzuje vodu ze skla, keramiky, tkanin a kůže
✓ Chrání kovy, plasty, pryže a jiné povrchy 
✓ Nízké povrchové napětí - lepší pokrytí a hlubší penetrace
✓ Účinné v širokém rozsahu teplot (-40°C až +200°C)

✓ Vynikající uvolňovací vlastnosti
✓ Aerosol je vybaven 360°rozstřikovací tryskou 
✓ Registrovaný NSF H1 – pro nepřímý kontakt s potravinami

Food Safe Silicone Spray je ideální na použití jako mazadlo vybavení s nepřímým kontaktem s potravinami. Může
být použit na obnovu plastových, gumových a dřevěných povrchů. Používá se k ochraně a mazání nářadí,
zvedáků, heverů, klik, zámků, závor, vypínačů a ovládacích prvků, zipů, pružin atd. Vytváří bezbarvý film, který
maže, chrání, obnovuje a je odolný proti vodě. Silicone Spray může být použit jako vynikající oddělovač kovů,
plastů a oceli. Má vynikající uvolňovací vlastnosti.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Food Safe Silicone Spray FSSS 500 ml sprej 86623

1. Před použitím dobře protřepejte a lehce nastříkejte rovnoměrný film na oblast, kterou potřebujete namazat.
2. Na špatně přístupná místa, použijte přiloženou prodlužující trubičku.
3. Neškodný pro mnoho běžně používaných plastů a pryží (před aplikací udělejte test na malé ploše).
4. Snadno dstranitelný  výrobkem KENT New All Purpose Foam Cleaner (84909)
5. Nepoužívejte na vybavení pod napětím.
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INSTRUKCE

FOOD SAFE SILICONE SPRAY



Číslo výrobku: 86623

Název: Food Safe Silicone Spray

Životnost:               24 měsíců od data výroby
Vzhled:     bezbarvá, vodově-bílá kapalina
Aplikační teplota: 5° až 35°C

Teplotní rozsah: -40 až +200°C
pH: n/a 

Báze: na bázi rozpouštědla
Viskozita při 20°C: 12000 až 13000 cps

Aroma: bez zápachu
Specifická hmotnost při 20°C: 0,795 +/- 0,010 

Bod vznícení: < -20°C
Kód celního sazebníku: 34039900

NSF registration: CAT H1 Čeká na vyřízení 

Maziva pro náhodný kontakt s potravinami

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

FOOD SAFE SILICONE SPRAY

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


