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univerzální, separační a mazací prostředek
suché mazadlo
antistatické - voděodolné
vhodné pro většinu povrchů
zabraňuje tření
pracuje v rozsahu teplot od -40 °C do +250 °C
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Charakteristika

Obecné informace

FLEGSIL je univerzální, antistatický bezbarvý syntetický olej
pro mazání součástí a mechanizmů. Je vodě odolný, zasychá
během minut a má dlouho trvající účinnost.
Zaručuje vysoké mazací, uvolňovací a separační vlastnosti.
FLEGSIL je vhodný k použití na všech druzích povrchů. Je čirý
a bez zápachu. Dokonale zabraňuje tření.

Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně)

Použití
FLEGSIL je pro své antistatické vlastnosti vhodný pro mazání např. nůžek a řezných nástrojů v tiskařském, papírenském
a textilním průmyslu, separaci některých typů forem, mazání
plasto kovových součástí a mechanizmů. FLEGSIL snižuje
přilnavost např. špíny, prachu, betonu, asfaltu, trávy, sněhu.
Maže zámky, panty, kladky, posuvné dveře, táhla apod. Na plochách ošetřených FLEGSILEM mohou tyto zmíněné nečistoty ulpívat, ale nejsou s ošetřeným povrchem pevně spojeny.
K jejich odstranění stačí stlačený vzduch, tlaková voda, nebo
mechanické odstranění. Je vhodný pro použití v širokém rozsahu teplot od – 40 °C až do + 250 °C.
Balení

sprej 400 ml

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

kapalné (aerosol)
bezbarvý
charakteristický po org. rozpouštědlech

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí
Bod vzplanutí:

< 0 °C

Výbušné vlastnosti:

páry přípravku mohou se vzduchem
vytvářet výbušnou směs

Oxidační vlastnosti.

nevykazuje oxidační vlastnosti

Hustota:

0,8 g/cm3, při 20 °C

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný nebo jen nepatrně

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

0,88 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC):
0,79 kg/kg

VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.

