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trực  quan

Với  điều  kiện,  sẽ  không  được  coi  là  vi  
phạm  bất  kỳ  nguyên  nhân  nào  về  quyền  sáng  chế.

Đảm  bảo  bôi  trơn  trước  khi  thêm  dầu  mỡ  
Việc  làm  sạch  và  làm  khô  bề  mặt  của  các  
bộ  phận  để  đảm  bảo  việc  bơm  mỡ  Quy  trình  
sạch  sẽ..

D217

Đăng  ký  NSF.  Không.

Sản  phẩm  này  không  được  thử  nghiệm  hoặc  tuyên  
bố  là  phù  hợp  cho  mục  đích  y  tế  hoặc  y  tế.

D1742

Thông  tin  bảo  đảm  có  giới  

hạn  Dữ  liệu  tệp  này,  theo  

sự  hiểu  biết  của  chúng  tôi,  là  
đúng  và  chính  xác.

Bảo  quản  và  hiệu  lực  Ở  nhiệt  
độ  từ  40  C  (104  F)  trở  xuống,  bao  bì  
nguyên  chưa  niêm  phong,  kể  từ  ngày  sản  
xuất,  chất  lượng  của  sản  phẩm  này  là  36  
tháng.

D566

Màu trắng  mờ

D972

Điểm  rơi,  ℃

146038

D4048

Điểm  rơi,  ℃

265~295

Chạy  tắt 100℃/24h ,  %

Độ  xuyên  gia  công,  25℃,  0.1mm

•Dầu  gốc:  dầu  silicon  biến  tính  
•Chất  làm  đặc:  chất  làm  đặc  vô  cơ

Kiểm  tra  ăn  mòn  tấm  đồng  

(100℃,  24h)

Nhiệt  độ  làm  việc℃

Tuy  nhiên,  do  điều  kiện  và  phương  thức  sử  
dụng  sản  phẩm  mà  chúng  tôi  không  thể  kiểm  
soát,  những  thông  tin  này  không  thể  thay  thế  
hiệu  quả  cho  khách  hàng  để  đảm  bảo  an  toàn  cho  
sản  phẩm,  chỉ  có  thể  và  đáp  ứng  đầy  đủ  mục  
đích  sử  dụng  cuối  cùng  cụ  thể,  và  chúng  tôi  
khuyên  bạn  nên  sử  dụng  thử  nghiệm.
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Phạm  vi  ứng  dụng:  •Nó  được  
sử  dụng  để  bôi  trơn  và  niêm  phong  các  loại  bộ  phận  máy  móc  thực  phẩm.  •  cho  
tất  cả  các  loại  linh  kiện  điện  nhỏ  trong  nhà  bếp,  bôi  trơn  và  niêm  phong  các  sản  
phẩm  điện  tử;  •dùng  để  bôi  trơn  và  làm  kín  các  loại  bộ  phận  đồ  chơi  trẻ  em;  •  cho  
tất  cả  các  loại  thiết  bị  nhà  bếp  và  nhà  vệ  sinh  -  bôi  trơn  và  làm  kín  vòi  phun  
nước,  vòi,  van  nước,  bình  đun  nước,  v.v.;  •  nó  được  sử  dụng  để  bôi  trơn  và  bảo  vệ  
bề  mặt  của  các  bộ  phận  bằng  nhựa  trong  mọi  môi  trường,  đồng  thời  bôi  trơn  và  làm  
kín  các  bộ  phận  trượt  bằng  kim  loại  và  cao  su,  kim  loại  và  polyme.

Đặc  điểm  kỹ  thuật  sản  phẩm:

Tính  năng  sản  phẩm:  •Khả  

năng  bôi  trơn  tốt,  bôi  trơn  
lâu  bền  trong  môi  trường  ẩm  
ướt.  •Chống  thấm  nước  tuyệt  vời,  
khả  năng  chống  nước;  •Khả  năng  chịu  
áp  lực  tốt,  không  đóng  rắn,  không  
hòa  tan  và  không  phân  tán;  •Đặc  tính  
tốt  ở  nhiệt  độ  cao  và  nhiệt  độ  thấp,  
ổn  định  hóa  học  và  ổn  định  keo;  •Khả  
năng  thích  ứng  vật  liệu  cao,  tương  
thích  tốt  với  tất  cả  các  loại  nhựa  và  
kim  loại;  •Không  độc  hại,  không  vị,  
không  gây  kích  ứng,  đáp  ứng  đầy  đủ  các  
yêu  cầu  về  bảo  vệ  môi  trường;

Cách  sử  dụng  

Việc  sử  dụng  dầu  mỡ  truyền  thống,  chẳng  
hạn  như  Bàn  chải  sạch,  súng  bôi  trơn,  
thiết  bị  phân  phối  thủ  công  hoặc  tự  động.

Để  biết  chi  tiết,  vui  lòng  đăng  nhập  

ww.vnovo.cn  hoặc  tham  khảo  ý  kiến  của  bạn  
với  tư  cách  là  Nhà  phân  phối  hoặc  đại  diện  
bán  hàng  của  đất  đai..

Quy  cách  đóng  gói

Thông  số  kỹ  thuật:

Hạn  chế  sử  dụng  Hỗ  trợ  kỹ  thuật:  sales@vnovo.cn

Mỡ  làm  kín  silicon  SG100-2

(ASTM  #)
SG100-2Mục

phương  

pháp  kiểm  tra

1KG/phuy5KG/phuy15KG/phuy

2#

-40200℃ --

1a

Công  ty  TNHH  Công  nghệ  Dầu  nhờn  Đông  Quan  Vnovo
Số  10,  Khu  công  nghiệp  Shabu,  Thị  trấn  Tangxia,  Đông  Quan,  

Trung  Quốc  Điện  thoại:  0769-8216  7626  8216  7636

Mỡ  nhiệt  độ  cao  tổng  hợp  dành  cho  thiết  bị  chế  biến  thực  phẩm  và  đồ  uống  Được  
NSF  chứng  nhận  cho  ISO  21469  và  được  đăng  ký  bởi  NSF  (Loại  H1)  để  sử  dụng  ở  những  nơi  có  
khả  năng  tiếp  xúc  ngẫu  nhiên  với  thực  phẩm.
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