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  1987מספר המוצר 
   220FMשמן ממסרה 

  לתעשיית המזון
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  תיאור המוצר

, שאינם רעילים, מנים ברמה רפואיתשמנים אלו מבוססים על ש. מזוןבמגע עם  באה בציודשמן מעולה לשימוש 
  .והוראותיו לשימוש במגע של מזון FDA-בהתאמה ל) EP(בתוספת תוספים ללחץ מוגבר 

  .USDAהייצור בהתאמה לפי ההוראות המחמירות של 

  .)141012' אישור מס( NSF H-1לפי תקן, למוצר זה יש אישור התאמה למזון
  

      
 ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

  שימושים אופייניים
  .שרשראות, מסועים, סיכת גלגלי שיניים

  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  

  )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים(אישורים /מפרטים
  

  מפרט   תקן 

  DIN 51517  

  51757  

  51372  

NSF H 1   

  
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
  תכונות אופייניות

  שיטת בדיקה   220סינגיר    מימדים   תכונה 

    15°C  0.877 @  צפיפות יחסית

    CSt @ 40°C  220  -צמיגות ב

    C 220°  נקודת הבזקה

 1a ASTM D 665    מבחן קורוזיה
  1a  ASTM D 130    מבחן קורוזית נחושת 

   C  -18°  נקודת קיפאון

  
  

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  יתרונות מוצר

 .תכונות משופרות –העברת עומס  
 .יציבות מכנית גבוהה 
 .שימוש נקי ובטיחותי 
 .מכיל תוספים המאפשרים תוחלת שימוש ארוכה 
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  אחסון
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 
   

  
------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

  בטיחות
 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר  
 . או העיניים/ור ומנע מגע ממושך עם הע 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
  

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  הערה
שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך  בחברת פז

, ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה"אולם יש לציין שהמידע הנ. העדכון האחרון של מסמך זה
 שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת ה

 


