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Varenummer:  10512

 Indeholder  PTFE
 Bredt  temperaturområde
  Fuldsyntetisk

  WRAS  godkendt

Høj temperatur  silikonefedt til  fødevarer,  drikkevarer,  farmaceutiske  og  andre  rene  
industrier

Silfood  HT  er en ikke giftig, kemisk resistent silikonefedt af høj kvalitet til høje temperaturer,  der  
indeholder  PTFE  anti-slid  plus  andre  specielle  additiver,  der  hjælper  med  at  øge  slidstyrken  i  
alle  applikationer.
Silfood  HT  er  modstandsdygtig  over for  en  lang  række  rengøringsvæsker  og  andre  aggressive  
kemikalier  og  har  fremragende  tætnings egenskaber  for  at  forhindre  forurening  af  lejer  og  
komponenter.  Silfood  HT  har  WRAS-godkendelse  til  brug  i  drikkevandsapplikationer  såsom  
vandhaner.

Anvendelse:  Glidelejer  og  anti-friktionslejer,  bøsninger,  glideflader,  styrestifter  og  andre  
bevægelige  dele.  Høj-  og lavtemperaturapplikationer.  Fremragende  til  kemiske  anvendelser  og  
nedvaskningsområder  inden  for  fødevare-  og  rengøringsindustrien.  Fremragende  kompatibilitet  
med  gummi  og  plast  til  "O"-ringssmøring.

Funktioner  og  fordele: 

Påføringsmetode:  -  Silfood  HT kan  påføres  manuelt  eller  ved  at  bruge  en  standard  fedtsprøjte  
(400g  patroner  til  rådighed),  eller  via  et  centralt smøresystem  designet  til  og  i  stand  til  at  pumpe  
et  NLGI  No.2  fedt.

Sikker  at  bruge,  hvor  tilfældig  kontakt  med fødevarer  
kan  forekomme.

Fremragende  anti-slidegenskaber   
Arbejdstemperaturområde  fra  -20°c  til  +220°c 
Forlænger smøreintervaller selv ved høje temperaturer  

Sikker at bruge i drikkevandsapplikationer
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dN  Faktor

-
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Driftstemperaturområde

-

Indholdet  af  dette  datablad  er  givet  i  god  tro,  men  uden  garanti.
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Gennemsnitlig   -

 Hertz-belastning  -

-

Udseende

Farve

NLGI-klassificering  (IP  50)

Fortykningsmiddel

Bearbejdet  penetration  (IP  50)

Drop  Point  (IP  132)

Basisolie

Fast  smøremiddel 

Korrosionsbestandighed  EMCOR  (IP220)  

Kobberkorrosion  (IP  112)

Vandudvaskning  (IP215)  ved  38°c

Fire  kugle  (IP  239)  svejsebelastning

Teknisk data:

Halvgennemsigtigt  fedt

hvid

2

Silica

265  til  295

Ingen

Silikoneolie  med  høj  viskositet 

PTFE

0:0

Passere

<  2  %  maksimum

180  kg

30  kg

200.000

-20°c  til  +220°c
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