PRODUKTY S POTRAVINÁŘSKÝM
ATESTEM
MAZÁNÍ

ALCO 220
100% silikonová vazelína pro potravinářský průmysl s
atestem pro styk s potravinami - ATEST NSF H1. Lze použít
od -50°C do +220°C. Je vodě odolný, neutrální k potravinám.
Rotační faktor činí 50000 DN. Nemá bod skápnutí a viskozita
činí 2000 mm2/s při 40°C.

POUŽITÍ
Vysoce kvalitní 100% silikonová vazelína bez zápachu vhodná pro aplikace v potravinářském
průmyslu. Odolná vodě a mírně kyselému prostředí. Velmi dobře isoluje elektrické kontakty.
Slučitelná s většinou plastů. Vhodná pro mazání pomalu se otáčejících mechanismů, armatur,
vodících ploch ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost
maziva.
LIKVIDACE
Postupujte podle platných zákonů o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování látek a
odpadů. Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Za dodržení
příslušných předpisů se musí podrobit zvláštnímu ošetření.Nenechte vniknout do kanalizace nebo do
vodního toku.
UPOZORNĚNÍ
Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako
nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních
zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti
jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich
všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
TECHNICKÁ DATA

Skupenství:

Pastovité

Barva:

Průsvitná

Zápach (vůně):

Bez zápachu

Teplota (rozmezí teplot) tání:

< -20°C

Teplota (rozmezí teplot) varu:

Nedá se použít

Bod vzplanutí:

Odpadá

Zápalná teplota:

> 250°C

Teplota rozkladu:

>300°C

Hustota při 25°C:

0,951 g/cm3

Rozpustnost ve vodě:

Nerozpustná

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Tuba 100ml

RMC 202

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného
výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout
veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.
Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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