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www.retech.com

Rendelési kódok:

NSF/H1 élelmiszeripari regisztráció rendelkező,  
teflon alapú kenőanyag.

Alkalmazás:

NSF/H1 élelmiszeripari regisztráció rendelkező, teflon alapú kenőanyag.

Alkalmazható élelmiszer-feldolgozó üzemekben és létesítményekben, ahol a gépek és berendezések tökéletes kenését 
követelik meg. Kímélő minden típusú felülethez,  nem csepeg és nagyon jó a kenőhatása. Használható mindenütt, ahol 
nem lehet használni a klasszikus  kenőanyagot.

 

Megnevezés Raktári kód Csomagolás  Kiszerelés  Rendelési sz.
 

H1-PTFE Lube H1PTFE Spray 400 ml 1 35672

Tulajdonságok: Előnyök:
•	Magas teflon tartalmú formula •	Ellenáll magas hőmérsékletnek 
•	Az NSF által jóváhagyott, H1-es 

regisztrációjú termék
•	Biztonságos használat élelmiszer-

feldolgozó üzemekben
•	Gumi, műanyag, fém és fa kenésére 

alkalmas
•	Alkalmazható különböző felületeken

•	Megelőzi a korróziót, antisztatikus  •	Hosszú távú védelmet nyújt por és 
nedvesség ellen

•	Hőállóság -25 °C és +220 °C között •	Széleskörű használat

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(Registration 151017)

H1-PTFE LUBE
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Használati utasítás:

1.Használat előtt jól rázza fel a flakont.

2. Megfelelő mennyiségben vigye fel a H1-PTFE LUBE-t a kezelt felületre kb. 8 - 12 cm távolságból.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

TÁROLÁS:

Min. 2 évig T = +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Konzisztencia Aeroszol
Szín (vizuálisan) Világossárga
Sűrűség 0,662 g/cm3

Lobbanáspont -97 °C
Gyulladási hőmérséklet +285 °C (a termék nem öngyulladó)
VOC érték 407,1 g/l
Hőállóság -25 °C és +220 °C között

Műszaki adatok:

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék nem
a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az
elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.


