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KENŐANYAGOK

PERLAC NASTRI
K E N ŐA N YAG S Z Á L L Í T Ó S Z A L AG O K H O Z

Szállítószalagok kenéséhez, megkötő- és tisztítóhatással.
Elengedhetetlen a palackozó és csomagoló gépsorok megfelelő működéséhez.
HATÉKONY KENŐHATÁS
A PERLAC NASTRI olyan kenőanyag, amely a szállítószalagok működésének, hatékonyságuk megnövelésének céljából került kifejlesztésre. Vékony filmréteget képez, mely
elősegíti a palackok zökkenőmentes előrejutását, lecsökkentve az eltömődésekből adódó többletsúrlódást (melyek
a palackok torlódását és lebillenését okozhatják).
PERLAC NASTRI, mindamellett, hogy nagyobb működési hatékonyságot biztosít a gépsornak, megnöveli a berendezések élettartamát.

A SZÁLLÍTÓSZALAGOK HATÉKONYABB TISZTÍTÁSA
Sajátos, kapilláraktív összetételének köszönhetően a PERLAC NASTRI amellett, hogy kitűnő kenőanyag, kiváló tisztító
hatású készítmény is, mely remekül eltávolítja az esetleges
palacktörésekből fakadó szennyeződéseket.
KEMÉNY VÍZZEL IS KIVÁLÓ HATÁSFOK
Erős hatásának köszönhetően a PERLAC NASTRI még a nagyobb keménységű víz használata mellett is tökéletesen
megóvja a szalagot és a fúvókák furatait a kalcium és magnézium lerakódásától.
Megfelelő koncentrációban való használata mellett kenésre
is alkalmas habot képez.

TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: folyadék
Szín: sárga
Fajsúly (20°C-on): 1,05–1,07 g/cm3
Öblíthetőség: kitűnő
Oldhatóság vízben: tökéletes, adagolástól függetlenül
Biológiai lebonthatóság: 90% feletti

ALKALMAZÁS ÉS DÓZISOK

A Trasmatic központ segítségével, vagy áztatással vigyük fel a Perlac Nastri terméket a sorra, 0,8–2%-os
oldatot használva.

TÁROLÁS

Hűvös és száraz helyen tárolandó.
A tárolóedényt mindig tartsuk zárva.

VESZÉLYESSÉGI
BESOROLÁS

A termék irritáló hatású.
Használat előtt kérjük elolvasni a biztonsági adatlapot.

KISZERELÉS

255405-ös kód - 25 kg-os kannák.
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