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Sileco

siliconenspray!

NF.

Een

gebruiksvriendelijke

aromaatvrije

Algemene omschrijving
Sileco NF is een gebruiksvriendelijke aromaatvrije siliconenspray die wrijving en statische
elektriciteit opheft en vuilafstotend is. Sileco NF heeft een enorm penetrerend vermogen
en komt dus daar waar normale oliën en vetten niet door kunnen dringen.

Problematiek
•
•
•
•
•
•

wrijving en statische elektriciteit veroorzaken vaak storingen in het productieproces
storingen betekenen productie-uitval en dus extra kosten
vele oliën en vetten trekken vuil aan, wat resulteert in extra slijtage en dus extra
kosten
vaak wordt smering vereist op zeer moeilijk bereikbare plaatsen
hoge wrijving betekent extra hoge energie
de aanhechting van lijm en hars e.d. op machines gedurende het productieproces
resulteert in extra onderhoud van de machines

De oplossing
Sileco NF is de oplossing op het gebied van mensvriendelijkere smering en antiaanhechting. De vuilafstotende werking van Sileco NF staat garant voor een langdurige en
optimale smering, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De anti-aanhechtwerking van
Sileco NF zorgt er voor dat de machines, die tijdens het productieproces snel vervuild
raken, makkelijker en sneller te reinigen zijn zodat dit resulteert in kostenbesparing.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Sileco NF is vrij van aromaten
Sileco NF is praktisch geurloos
Sileco NF bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
Sileco NF tast geen materialen aan, ook geen kunststof
Sileco NF heeft een uitstekende vuilafstotende en anti-aanhechtwerking
Sileco NF heeft uitstekende smeereigenschappen
Sileco NF heeft een zeer goed penetrerend vermogen en kan dus ook toegepast
worden voor gebruik op zeer moeilijk te bereiken plaatsen
Sileco NF heeft tevens een reinigende werking

PR-228

Datum afdruk: 14-11-2019

Versie: 2

Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel:
+31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

De toepassing
Toe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

te passen als smeer- en anti-hechtmiddel:
voor het smeren van allerlei machines
voor gebruik op snijdapparatuur
voor gebruik op houtbewerkingmachines
voor het smeren van sloten, scharnieren, spindels en verbindingen
ter vermindering van de statische elektriciteit
voor gebruik in verpakkings-, plak- en etiketteermachines
voor rol- en glijbanen, transportbanden
voor bind- en stikmachines
voor persen en vouwmachines
voor het soepel in conditie houden van rubber afdichtingen

Opmerkingen
Bij temperaturen hoger dan 185°C dient Sileco NF eerst uitgetest te worden.
Dit product kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor
levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten
werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te
staan. Het draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te
passen binnen de BRC en IFS standaarden. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een
lenswater voorziening is het raadzaam contact op te nemen met uw productadviseur.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft
certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de
voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze
Breng een dunne laag Sileco NF op met behulp van verneveling, kwast of doek.
Eventueel uitwrijven met een droge doek.

Verpakking
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en
neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of
reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering
grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel
onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en
latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze
flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een
handige maatverdeling.
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