Foodmax Silicone Spray
NSF-H1 registreret til fødevare-, drikkevare- og emballage industrien og m.m.
Beskrivelse:

Anvendelse:

Foodmax Silicon Spray er et siliconebaseret produkt, anti-klæbende og smørende, med meget høj temperatur resistens.

Foodmax Silicon Spray er specielt udviklet til
at smøre applikationer, hvor der er høje temperaturer og hvor vand og andre forurenende stoffer kan forekomme.

NSF-H1 til brug på fødevare udstyr, hvor
der kan forekomme tilfældig kontakt med
fødevarer.
Fremragende som smørende produkt til
emballage og transport linjer og for emner med lav belastning. Også egnet som
slipmiddel i enhver form for udstyr, forme
af alle typer af plast og gummi og til
overflade behandling.

Typiske data:
Base olie

Silicone olie

Farve

Farveløs

Viskositet 250C, cSt 250 - 400

Flash point 0C

>300

Foodmax Multi Spray
NSF-H1 Multi funktionelt smøremiddel til Fødevare- og Drikkevare industrien samt til
Medicinal- og Dyrefoder industrien.
Beskrivelse:

Egenskaber:

Foodmax Multi Spray er en meget klæbende smøremiddel på spray. Sprayen
indeholder en NSF-H1 registreret syntetisk olie samt 4% PTFE (almindeligvis
kendt som Teflon).

• Effektiv smøring af vigtige emner (bolte,
bøsninger osv)
• Ekstern beskyttelse mod rust og oxidation
• Intern beskyttelse mod slitage og friktion
• Ekstremt vandafvisende
• Meget høje temperaturer egenskaber
• Holder kæden fri for støv og snavs
• Undgår beslaglæggelse og slid
• Meget økonomisk i brug
• Forbedrer kæden liv
• Giver ren drift
• Fødevarer registreret INS H-1 & NSF-H1

Smøring af kæder, transportører og knaster, samlinger, skinner, små lejer eller
ethvert andet sted, der kræver et NSFH1 højtydende smøremiddel.
Velegnet i virksomheder indenfor tekstiler, papir og grafisk produktion, plast,
tobak og elevator industrien.
Fremragende til smøring af motorcykel
kæder og elementer i høj fart, transmission kæder etc.
Foodmax multispray anbefales ikke til lave temperaturer.

Foodmax Grease Spray
Højtydende NSF-H1 registreret fedt i spraydåse
Beskrivelse:

Anvendelse:

Foodmax Grease Spray er en højtydende korrosionsbeskyttende fødevaregodkendt hvidt fedt, klæbrig og vand / damp
resistent.

Foodmax Grease Spray kan bruges til generel smøring af føringer, kæder og højt belastning lejer i fødevareindustrien o.lign.

Velegnet til åbne gear, føringer, kurver,
transportbånd, lejer, kæder, ruller, led og
hængsler, etc.
Også egnet som montage pasta.
÷ 40 til +180 ºC. NSF-H1 til brug i fødevare udstyr, hvor der kan forekomme tilfældig kontakt med fødevarer.

Typiske data:
Base olie

PIB

Farve

Hvidt

Viskositet 400C, cSt

229

Viskositet

98

Dropping point, 0C

264

EMCOR korr.test

0/0

Flow pressure ÷350C, mbar >2700

Dette produkt er meget velegnet til brug,
hvor der er høje temperaturer, eller ved
smøring af vandventiler og haner.
Velegnet til åbne gear, kurver, transportbånd, ruller, led og hængsler, etc.

Foodmax Easy Spray
NSF-H1 & 3H Hvid paraffin olie (Medical Grade) til all-round smøreopgaver
Beskrivelse:

Anvendelse:

Foodmax Easy Spray er et universel
smøremiddel til brug på fødevarer udstyr
o.lign., hvor der kan forekomme tilfældig
kontakt med fødevarer.

Foodmax Easy Spray kan bruges som et generelt smøremiddel som en ikke klæbrig kæde olie til knaster, kurver, lejer og føringer
med lav/medium belastning, hængsler og til
rengøring og beskyttelsesolie af rustfrit stål.

Egnet til de fleste opgaver, hvor der er
lav/medium belastning.
NSF-H1 registreret.
INS-3H registreret.

Typiske data:
Base olie

MWO

Farve

Svagt gylden

Viskositet 400C, cSt 68

Flash point 0C, min

210

Pour point 0C, max

÷6

Foodmax Easy Spray kan anvendes som et
slipmiddel.

Foodmax DWF Spray
NSF-H1 registreret vandfortrængende og indtrængende olie i spraydåse
Beskrivelse:

Fordele

Foodmax DWF Spray er en NSF-H1 registreret multi-purpose indtrængende
smøremiddel med fremragende vand
fortrængende egenskaber.

•

Temperaturområde -30 °C til 145 °C

•

Gode antislid egenskaber

•

Gode vandfortrængningsevne

Anvendelse:

•

Fremragende penetration

Foodmax DWF spray er et smørende,
indtrængende og vandfortrængende
smøremiddel og er ideelt til brug på let
belastede kæder, lejer og glidere/
føringer i fødevareindustrien og andre
rene miljøer.

•

Fremragende korrosionsbeskyttelse

•

Indeholder ikke mineralske carbonhydrider, animalsk afledte materialer,
nøddeolie eller genetisk modificerede
ingredienser.

Typiske data:
Base olie

Syntetisk

Farve

Svagt gylden

Viskositet 400C, cSt

15

Viskositet

98

4-ball wear test

0,42

Kobber korrosion test

1b

Anvendelsestemp. 0C

÷30 - +145

Foodmax DDO Spray
NSF-H1 & 3H registreret vegetabilsk olie i spraydåse

Beskrivelse:

Fordele

Foodmax DDO Spray er fremstillet af
esterbaseret olie og særlige additiver og
sikrer en problemfri og meget ren drift,
når den anvendes som slipmiddel.

•

Ikke-giftige og biologisk nedbrydelige.

•

Høj stabilitet over for oxidation.

•

Modstandsdygtig overfor gummidannelse.

•

Ingen lugt på det færdige produkt, og
påvirker ikke smagen.

•

Kan påføres med automatisk spraysystemer, hånd spray eller børste.

Forbruget af Foodmax DDO Spray er
omkring halvdelen til to gange mindre
end de konventionelle slipmidler såsom
solsikkeolie.
Anvendelse:
Foodmax DDO Spray er egnet til anvendelse som slipmiddel og er også 3-H registreret. Den giver et fremragende ”slip”
af dejen i skåle, cuttere, omrørere på bagerier og andre fødevareforarbejdende
virksomheder.
Typiske data:
Base olie

Ester

Farve

Gylden

Viskositet 400C, cSt

46

Flash point 0C, min

>260

Pour point 0C, min

÷6

Bionedbrydelighed

>85

Berøring/kontakt

Ikke irriterende

Foodmax Clean Spray
NSF-C1 registreret og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel/cleaner

Beskrivelse:

Fordele

Foodmax Clean Spray er et fødevaregodkendt affedtningsmiddel. Den ikketoksisk formulering renser effektivt for
fedt og olierester. Baseret på naturlig ci-

Den vil ikke skade malede overflader eller
sarte aluminium dele, eller efterlade striber
og pletter.

trus olie, som er biologisk nedbrydeligt og
kan bruges sikkert med minimalt sikkerhedsudstyr.

Anvendelse:
Olie, fedt, limrester, graffiti, slam, polymerforbindelser og lignende svære stoffer kan opløses med industrielle opløsningsmidler, hvoraf de fleste er kaustiske
eller sure (medmindre de anvendes med særlige
forholdsregler, kan disse opløsningsmidler være skadelige for både medarbejdere og udstyr).

Den kan sikkert bruges til de vanskeligste rengørings og affedtnings opgaver,
fordi den ikke indeholder aggressive ingredienser.
Typiske data:
Farve

Gylden

Viskositet 400C, cSt

2

Flash point 0C, min

125

Pour point 0C, min

÷46

Lugt/duft

Citrus

Foodmax Clean Spray er ugiftigt og biologisk
nedbrydelige og kan sikkert bruges uden at
bekymre dig om sundhedsfarer og skylles
væk uden risiko for vandforurening.
Ud over denne maksimal bekvemmelighed,
så undgår man de omkostninger der er forbundet med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af giftige rengøringmidler.
•

Ikke-giftig.

•

Effektiv.

•

Bionedbrydelig.

•

Brugervenlig.

•

NSF og INS C-1 registreret.

