
Fişă de date

TextFlow 12

Agent de separare tip peliculă umedă NSR Food, 500 ml, Conținut: 500ml

Date comandă

Numărul de comandă 083091 500

GTIN 5412386065644

Clasa articolului 08E

Descriere

Execuție:
Agent de separare tip peliculă umedă fără silicon pentru prelucrarea plasticului. Cu înregistrare
NSF M1 pentru utilizarea la materialele de ambalare care intră în contact cu alimentele.
· Fluid separator incolor cu efect puternic de separare, în special în cazul răşinilor

termoplastice.
· Îmbunătăţeşte structura suprafeţei de PLA (acid polilactid), PC (policarbonat), PE

(polietilenă) şi PP (polipropilenă).
· Transfer de material pe piesele fasonate redus la minim, fără silicon. Ideal pentru piesele

fasonate care trebuie prelucrate ulterior (vopsite, imprimate sau lipite).
· Interval mare de temperaturi de utilizare până la 200°C.
· Nu provoacă fisuri din cauza tensiunii.
· Înregistrare NSF: Categoria M1, număr de înregistrare 155325.
Aplicație:
Ca material auxiliar pentru scoaterea din matriţă a pieselor din plastic şi cauciuc, în special la
materialele de ambalare pentru industria alimentară. Ca agent de alunecare fără silicon pentru
sectorul tehnologic din industria alimentară.
· Aplicaţi pe matriţa curată şi uscată o peliculă subţire şi uniformă.
· Lăsaţi să se usuce puţin la aer, până se evaporă solventul.
· Dacă efectul de separare lasă de dorit, repetaţi procedeul.
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· Instrucţiunile de siguranţă pentru prelucrare sunt incluse în fişa tehnică de securitate

actuală (SDB).
Execuţie: Doză de spray
Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără
Marcare substanţe periculoase: GHS07 Atenţie
Marcare substanţe periculoase: GHS09 Periculos pentru mediu

Descriere tehnică

Număr ONU UN1950

Cap de pulverizare Standard

Conţinut 500 ml

Culoarea galben

Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără

Marcare substanţe periculoase GHS07 Atenţie

Marcare substanţe periculoase GHS09 Periculos pentru mediu

Clasă de risc 2.1

Solubilitate în apă insolubil

Caracteristici nume produs 500 ml ml

Execuţie Doză de spray

Tip produs Agent de separare
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