NICRO (SWISS) AG
I n d u s t r i e c h e m i e

Nicro 632

Silikon w aerozolu
Bezbarwna pow³oka
smarna do ochrony i
separowania
powierzchni

W³aœciwoœci

Zalety
! Bezbarwny, szybkoschn¹cy
œrodek smarny
! Separator do form wtryskowych
tworzyw sztucznych
! Smaruje trzpienie prowadz¹ce
wtryskiwarek
! Konserwuje elementy gumowe i
chroni je przed starzeniem siê
! Chroni przed przymarzaniem
wspó³pracuj¹cych ze sob¹
elementów
! Chroni przed wilgoci¹ i korozj¹
· Chroni i konserwuje skórê,
drewno i tworzywa sztuczne
· Zapobiega gromadzeniu siê
zanieczyszczeñ na
przenoœnikach taœmowych

!
!
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· Chroni chromowane elementy
samochodu
· Temperatura pracy od - 500 do
2500 C
· Preparat posiada w³asnoœci
hydrofobowe i elektroizolacyjne,
fizjologicznie przyjazny.

Zastosowanie

Sposób u¿ycia

Przemys³ spo¿ywczy
Rafinerie
Serwisy samochodowe
Fabryki mebli
Przemys³ papierniczy
Zak³ady wulkanizacyjne
Przetwórstwo tworzyw

Przed u¿yciem dobrze
wstrz¹sn¹æ pojemnikiem.
Nanieœæ NICRO 632 na czêœci
przez rozpylenie równej, cienkiej
warstwy z odleg³oœci oko³o 20 30 cm. Po kilku minutach
naniesiona warstwa wyschnie i
pokryte ni¹ czêœci bêd¹ mia³y
zapewnione smarowanie i
w³aœciw¹ ochronê.

Nicro 632 tworzy such¹,
przezroczyst¹ pow³okê smarn¹,
która nie przyci¹ga drobin kurzu
ani innych zanieczyszczeñ,
posiada w³asnoœci
antyadhezyjne i konserwuj¹ce.
Preparat ten poddany zosta³
licznym testom. Badane by³y
jego w³asnoœci antyadhezyjne,
zdolnoœæ do przeciwdzia³ania
zapiekaniu siê po³¹czonych
elementów, w³asnoœci smarne i
konserwuj¹ce. Parametry
uzyskane przez Nicro 632 takie
jak w³asnoœci smarne czy ma³e
iloœci zu¿ycia, kilkakrotnie
przewy¿szaj¹ parametry innych,
podobnych preparatów
smarnych.
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Dane techniczne:

Nicro 632Silikon w aerozolu

Kolor:
Zapach:
Lepkoœæ przy 20°C:

bezbarwny
³agodny
9 s (kubek Forda 100ml)
3
0,7 g/cm
- 50° C
5000 mbar

Gêstoœæ przy (20°C):
Temperatura zap³onu:
Prê¿noœæ par przy (20°C):

Czynniki ekologiczne
Symbol niebezpieczeñstwa:
Okreœlenie rodzaju zagro¿enia:
Okreœlenie dotycz¹ce prawid³owego
postêpowania z produktem:
Usuwanie odpadów:

F
- substancja ³atwo palna
R 11 - substancja ³atwo palna
S 2 9 16 23 27 33
Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodniæ z Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Wojewódzkiego. Usuwaæ jako
niebezpieczne odpady: kod: 16 05 04 - gazy w pojemnikach
zawieraj¹ce substancje niebezpieczne. Usuwaæ zgodnie z Ustaw¹
o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27.04.2001 r. wraz z
póŸniejszymi zmianami lub powierzyæ usuwanie specjalistycznej
firmie utylizacyjnej.

Opakowania:
400 ml

Aerozol

Producent: NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

Importer: GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel.: 081 / 527 84 85
Faks: 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu maj¹ charakter informacyjny i zosta³y zebrane wed³ug najlepszej wiedzy i dotychczasowego doœwiadczenia.
Nie mo¿emy przejmowaæ ¿adnej odpowiedzialnoœæ za rezultaty u osób trzecich, gdy¿ warunki i stosowane metody znajduj¹ siê poza nasz¹ kontrol¹.
Opracowano przez
GT85 Polska Sp. z o.o.

