
Food Safe Silicone Spray 

Mazila in penetrati 

Ta izjemno vsestranska, ne-korozivna formula podmazuje, ščiti pred vodo in obnavlja stojne dele in 
opremo na področjih, povezanih s hrano.

Nonfood Compounds 
Program Listed 

No. 137994  CAT. H1 

Koda izdelka:  86623 - 400 ml 

Lastnosti in prednosti 

• Vodoodporen - Odvaja vodo iz stekla, keramike, tkanin in usnja

• Ščiti kovino, plastiko, gumo in druge površine

• Dobro prekriva in se vpije v površino

• Učinkovit v širokem temperaturnem razponu (-40°C do+200°C)

• Odličen oprijem na površini

• Razpršilu je dodan 360° nastavek

• NSF H1 registriran za nenameren stik s hrano (Reg. # 137994)

Uporaba 

Silikonski sprej Food Safe Silicone Spray je idealen za 
uporabo kot mazivo za površine z naključnim stikom s 
hrano.
Lahko se uporablja za obnovo plastike, gume in 
lesenih površin.

Uporablja se za zaščito in mazanje orodij, dvigal, 
priključkov, ključavnic, stikal, zadrg, vzmeti itd.

Formira brezbarvni, ne-lepljiv film, ki maže, 
ščiti pred vodo in drugimi dejavniki ter 
obnavlja površino. 
Silikonsko razpršilo se lahko uporablja kot odličen 
separator za kovine, plastiko in jeklo itd. 

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite tanek, enakomeren sloj na površine, ki jih je

potrebno namazati ali zaščititi.
3. Za težko dostopna mesta uporabite podaljšan nastavek
4. Silkonski sprej je neškodljiv za večino vrst plastik in

gume.
5. Enostavno se odstrani z Food Solvent Cleaner

(85022).
6. Ne uporabljajte na napajalni opremi.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije 

Koda izdelka:     86623 

Food Safe Silicone Spray Naziv: 
Rok uporabe:  
Dodatki: 
Pakiranje: 
Varnostne info.:

36 mesecev 

Podaljšan nastavek 

400 ml razpršilo 

Zelo vnetljivo 

NSF registrirano: H1 kategorija 137994 
Izgled:  Prozorna, vodena tekočina 
Specifična teža 20°C: 0,7g/ml 

Izhlapevanje topil: 50  do 70 °C 

Plamenišče:       <0°C 

Strdišče:             <-40°C

Temperaturna odpornost: - 40° C do + 200° C

Nadomestilo:  - 

Tarifna številka:  3910 00 00 

Varnostni list:  Da

Dolgoročna temperaturna stabilnost: 150° 

Površinska napetost:  21 mN/m
 3 kV Dielektična trdnost: 

Viskoznost 20°C: 11.000 – 14.000 mPa.s 
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