Nevastane Silicone Spray
Indústria Alimentícia

Óleo Siliconado em Spray para Contato Alimentar Eventual
Nevastane Silicone é composto de um óleo siliconado de alta viscosidade e utilizado em spray como agente
de deslizamento e lubrificante.
Devido a sua excelente estabilidade térmica , o produto assegura uma perfeita lubrificação em uma larga faixa
de temperatura de -40°C a 200°C sem colagem / formação de goma ou gel de lubrificante.
O sistema SAFEGARD SPRAY apresenta a vantagem de não utilizar gás propulsor para funcionar.O sistema
utiliza uma bolsa de borracha que expulsa o lubrificante sob a forma de um fino e homogêneo filme. O spray
funciona em qualquer posição.
Nevastane Silicone prolonga a vida útil do componente reduzindo os problemas de contaminação como
exige o sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) .
Nevastane Silicone é homologado NSF – H1.
Sua composição está conforme com a legislação americana FDA 21 CFR 178.3570 relativo ao o contato
alimentar eventual .

Aplicações







Vantagens

Utilização na industria agroalimenticia ( máquinas de
acondicionamento , prevenção da ferrugem )
Agente desmoldante para borracha e plástico
Lubrificação de qualquer componente e equipamento elétrico
Utilização na industria têxtil e gráfica ( furadeiras , prensas,
guilhotinas )
Utilização na industria automobilística ( conexões de bateria,
borracha )
Lubrificação de correntes e rolamentos



Proteção antiferrugem e anticorrosiva






Produto isolante
Ampla faixa de utilização de -40°C à 200°C
Produto sem odor , não gorduroso,não
manchante e incolor
Produto não tóxico



Elimina o rangido

Características típicas
Spray de Silicone
Cor / aspecto
Secagem

Filme transparente e deslizante
Formação de um filme oleoso

NEVASTANE SILICONE
Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do
seu representante comercial local.

ELABORAÇÃO : Fabio Dias

ANÁLISE /APROVAÇÃO : Marcelo Beltran

22.07.2012

Rev. : 01

