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FS TROJAN
Nagy teherbírású élelmiszeripari kenőzsír
Termékleírás:
Szintetikus, élelmiszeripari minőségű kenőanyag extra magas minőségű adalékokkal,
valamint PTFE adalékkal a súrlódás csökkentése érdekében. A legújabb alumínium komplex
technológiát használtuk, hogy olyan magas hőmérsékleten is alkalmazható kenőanyagot
készítsünk, ami megfelel a legnehezebb körülmények közötti üzemelésnek mind
csapágyaknál mind sebességváltóknál.
A készítmény alkalmas élelmiszeripari, sörfőzdei, gyógyszeripari és más tiszta környezetben
történő alkalmazásra, mivel INS H1 regisztrált besorolású.
Tulajdonságok és előnyök:
· Kivételesen magas terhelhetőség
· Kiváló adhéziós képesség
· Nem mérgező
· Szintetikus olaj bázisú
· Jó alkalmazható kenőanyag az élelmiszeripari alkalmazásoknál zsírkenés esetén
· Kompatibilis az automata kenőrendszerekkel – különböző kiszerelésben kapható
· InS H1 regisztrált besorolású, kizárólag FDA által engedélyezett összetevőket
tartalmaz
· 400 ml-es spray formában is kapható
Tipikus alkalmazási területek:
· Csapágyak
· Láncok
· Automata kenőrendszer
· Pékségek, húsfeldolgozó üzemek, gyártósorok, csomagoló berendezések, tejüzemek,
stb.
Tárolási és használati irányelvek:
A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.
Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban) – kb. 3 év*
*

Kismértékű szétválás bekövetkezhet, de az anyag alapos felkeverésével homogenizálható a
keverék eredeti állapotának megfelelően.
A termék felvihető ecsettel, applikátorral vagy automata kenőrendszerrel.
Nyilatkozat
Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó
iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és
bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra
használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék
használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek
kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges. A
New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a
specifikációkat.
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Kiszerelés
400 g cartridge
500 g pohár
1 kg pohár
5 kg vödör
12,5 kg, 25 kg,50 kg hordó
400 ml spray

Fizikai jellemzők
Megjelenés
Bézs színű zsír
Sűrítő adalék
Alumínium komplex
Alkalmazási hőmérséklet
-40oC – 240oC (PTFE
350oC-ig)
Vízkimosás (ASTM D 1264) @ ˂1% max. A bázis olaj
38oC
hidrofób (nem szívja
be a vizet)
Shell négy golyós hegesztési teszt
700 kg
(IP239)
Dinamikus korrózióállóság
0;0
Sebesség dN faktor
400,000

Kapható minőség: NLGI 2 standard
NLGI 1,0,00,000 minőség is kapható
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