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HHS® ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αδιάβροχο, συνθετικό λιπαντικό 
με δυνατότητα διείσδυσης και 
βελτίωσης στης πρόσφυσης.

Χρήση σε πεδία κοντά σε τρόφιμα
Καταχώρηση NSF H1. Υπάρχει περίπτωση 
επαφής με τα τρόφιμα, λόγω τεχνικών 
περιορισμών..

Πολύ καλή ικανότητα διείσδυσης 
• Λίπανση σημείων με δύσκολη πρόσβαση.
• Διείσδυση στα ενδιάμεσα σημεία με πολύ 

μικρές ανοχές.

Καλή πρόσφυση
• Ευρύ πεδίο χρήσης, π.χ. σε κάθετα 

σημεία λίπανσης.
• Δεν εκτινάσσεται από ταπεριστρεφόμενα 

εξαρτήματα.

Προστατεύει μόνιμα από τη 
διάβρωση και από τη φθορά των 
κραμάτων

Ανθεκτικό στο νερό

Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα

Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα

Πιστοποιήσεις
Καταχώρηση NSF H1 (Αρ.: 140816), 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές H1, 1998.

Κωδ. αρ. 0893 107 6
Τεμ./Συσκ. 12/1

Περιεχόμενο 500 ml

Χημική βάση Συνθετικό λάδι με συνδυασμό πρόσθετων 
πολυλειτουργικών μέσων

Χρώμα Διαφανές

Temperatureinsatzbereich min./max. -25 bis 180 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung 24 Monate

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για τη γενική λίπανση σε υψηλές 
θλιπτικές καταπονήσεις, π.χ. σε αλυσίδες, 
ράβδους, αρθρώσεις, μοχλούς, έδρανα, 
σημεία ολίσθησης, συρματόσχοινα, 
ανοιχτούς μηχανισμούς κίνησης και 
μεντεσέδες.

Χρήση
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη 
χρήση. Καθαρίστε προσεκτικά το σημείο 
λίπανσης και στη συνέχεια εφαρμόστε 
στοχευμένα.

Σημείωση
Στη χρήση σε εφαρμογές τροφίμων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον η 
ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για την 
τεχνική εφαρμογή. Στη χρήση ως φιλμ 
αντιδιαβρωτικής προστασίας σε επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, 
απομακρύνετε τελείως το λιπαντικό πριν 
από την επαναλειτουργία του μηχανήματος.

NSF = International Corporation Michigan = 
Διεθνής αναγνωρισμένος οργανισμός για την 
εποπτεία και καταγραφή των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.

Οι οδηγίες αυτές από δοκιμές και την πείρα μας θέλουμε να σας συμβουλεύσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν
είναι ωστόσο δυνατόν να αναλάβουμε την οποιαδήποτε δέσμευση για το αποτέλεσμα της κατεργασίας κατά περίπτωση, λόγω
του πλήθους των εφαρμογών και των συνθηκών αποθήκευσης και κατεργασίας οι οποίες είναι εκτός της δικής μας επιρροής.
Το αυτό ισχύει και για απαιτήσεις από το τμήμα τεχνικής και εμπορικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Πάντα συνιστούμε να
πραγματοποιείτε δικές σας δοκιμές για τη συμβατότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων. Μπορούμε να εγγυηθούμε
για τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα μας για τεχνικές μετατροπές και περαιτέρω εξέλιξη των
προϊόντων μας.
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