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FLORIN SLX
Mazivno, drsno in ločilno sredstvo brez silikonov
LASTNOSTI
ščiti, maže, neguje, izboljšuje drsnost,
preprečuje nanos umazanije,
lepljenje, olajšuje čiščenje
odbija vodo, brez vonja
po odparitvi nosilnega sredstva
temperaturno obstojno mazivo v
o
o
območju
–40 C
do
+180 C,
o
kratkotrajno pa do 300 C, ne zasmoli
antistatičen, ni električno prevoden
gospodarna poraba, manjša
obremenitev za okolje
ne vsebuje SILIKONOV, zaradi tega
je izredno uporaben pri brizganju
plastike kot sredstvo za ločevanje
kot odlično ločilno sredstvo se obnese
pri poliamidu, polietilenu,
polivinilkloridu, poliestrskih smolah,
akrilnih smolah in epoksidu
PODROČJA UPORABE
uradi, odprema pošte, tiskarne,
tovarne papirja,kartonažne tovarne,
pivovarne
industrija umetnih materialov
površine, kjer je potrebno izboljšanje
drsnosti
ščiti in maže finomehanične dele,
kovinske, lesene in umetne snovi,
stroje in orodje za obdelavo lesa,
gume, papir, obleko, kožo in tekstil.
izboljšuje drsnost likalnikov, drsnih
vrat, tekočih trakov za pakete,
površine po katerih se vodi material
za piljenje, rezanje, štancanje,
sortiranje, kopiranje, sintetični
sukanec pri vseh vrstah strojnega
šivanja.

deluje ANTISTATIČNO
preprečuje lepljenje, olajša čiščenje
pultov, transportnih trakov
avtomati za pritiskanje in vezanje,
stroji za predenje, tkanje, pletenje,
šivanje.
zelo je uporaben za zaščito šob pri
varjenju
neguje in ščiti pred vročino in mrazom
kovine na vratih, usnje, umetne snovi
(plastika), kromirane dele, oprema za
radio in radarje, baterijske pole itd.
NAČIN UPORABE
zelo tanko nanesemo ali napršimo na
površino
pazimo, da ne nanašamo predebelih
slojev - odstrani jih naš izdelek
FLAMIL 3 S

Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na
uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti
nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za
morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so
takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka.

TEHNIČNI PODATKI
Tekočin
Aerosol
a
(učinkovina
)
3
Gostota:
720
720 kg/m
3
kg/m
o
o
Vrelišče:
>180 C
>180 C
o
o
Plamenišče -25 C
-25 C
Viskoznost
3 cSt
3cSt
Vsebuje:
živalsko olje,
dearomatizirani
alifatski ogljikovodiki
Oblika:

