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Til behandling af alle typer af driv-/kilerremme
Produktbeskrivelse: Belt Dressing Spray er en farveløs, tyktflydende og klæbrig væske, beregnet til hurtig og effektiv behandling
af alle typer driv- eller kileremme samt transportbånd.
Den syntetiske film klæber meget kraftigt på enhver type rem materiale, giver vedvarende fastgreb til drivhjulene, modvirker at
remme kan glide. ROCOL Belt Dressing Spray vil ligeledes øge fastgribe effekten og forlænge levetiden for gamle og blankslidte
remme. Indeholder ikke harpiks, asfalt eller olie. Remme bliver ikke hårde, størkner eller knækker grundet behandlingen. Afviser
fedt og snavs, pletter ikke.
Egenskaber:
• Reducerer rem-gliden
• Hjælper til effektiv transmission
• Forlænger remmes levetid
• Ren og uskadelig
• Dyse-forlænger muliggør påføring uden afmontering af evt. afskærmning
Anvendelse: Ryst kraftigt. Hold dåsen lodret og påfør en tynd film direkte på remmen i en afstand af 20-25 cm. Før påføring, test
forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi.
Sørg for god ventilation.
Specifikationer:
 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
 Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
 NSF H1 registreret under nr. 123700
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret
 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr.
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:
Filmtype:
Baseolie:
Opløsningsmiddel:
Drivgas:
Temperaturområde:
Viskositet:
Opbevaring:
Varenummer/Forpakning:

Farveløs, klæbrig væske
Kulbrinte polymer
Paraffinsk/naphthensk kulbrinte
CO2
+5°C til +100°C
Lavviskøs, indtil opløsningsmidlet er fordampet
Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys
55008000 300 ml. aerosoldåse

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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