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FOODLUBE Multi-Paste

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Hvid universal montagepasta
Produktbeskrivelse: ROCOL Foodlube Multi-Paste er en hvid, montage og anti-seize pasta der beskytter mod rivninger,
fastbrænding og sammentæring af gevindforbindelser.
Produktet giver fremragende anti-seize egenskaber over et stort temperaturområde, grundet produktets meget lave indhold af
svovl og klor er Foodlube Multi-Pasta ideel til brug på gevindforbindelser af rustfrit stål der udsættes for høje temperaturer.
Anvendes med fordel i alle typer fødevare-, medicinalvare-, papir- og andre rene industrier Til f.eks.: Gevindforbindelser,
ventilspindler, stifter, bøsninger m.m. Kan bruges på alle metaller incl. rustfrit stål samt kobberlegeringer.
Egenskaber:
• Hvid, særdeles vedhæftende smørefilm
• Baseret på FDA listede ingredienser
• Fremragende beskyttelse mod korrosion
• Fremragende modstand over for vandudvaskning
• Temperaturområde: -40°C til +450°C
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. 121614
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret
Anvendelse: ROCOL Foodlube Multi Pasta påsmøres med klud eller børste på rene og tørre overflader. Begge flader påføres en
tynd film.
Tekniske og fysiske data:
Udseende:
Baseolie type:
Faststoffer:
Temperaturområde:
Flammepunkt
Modstandsdygtig over for vand:
Friktionskoefficient:
Anslået dækkeevne
Varenummer/indhold:

Test metode
Visuel

ASTM D92

0.1mm filmtykkelse

Resultat
Blød, hvid pasta
Syntetisk
Hvide ikke giftige faststofsmøremidler
-30°C til +450°C
> 200°C
Uopløslig
0,09
10m2/kg
49002400 85 gr.
49002410 500 gr.

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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