
Exemplo de aplicação do LUBRIFALIM-A

CARACTERISTICAS

LUBRIFALIM-A foi especialmente
concebido para lubrificar todo o tipo de
materiais e mecanismos na Indústria
Alimentar.

PROPRIEDADES

LUBRIFALIM-A tem uma excelente
capacidade de resistência, mesmo em
ambientes bastante adversos:
húmidos, com projecções de água, com
vapores básicos ou ácidos, insensível
aos detergentes, ácidos ou bases.

LUBRIFALIM-A é compatível para a
lubrificação de metais básicos: aço,
alumínio, cobre, aço inoxidável,
plásticos: polietileno, polipropileno,
PVC, os materiais utilizados na
embalagem de alimentos, etc.

Produto insípido, não confere sabor a
substâncias que podem estar
localizadas perto de áreas lubrificadas.
Cumpre os requisitos de qualidade de
lubrificação Codex. LUBRIFALIM-A
está de acordo com a norma NSF H1
relativa ao contacto fortuito com
alimentos.

LUBRIFALIM-A
MASSA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

LUBRIFALIM-A

APLICAÇÃO

Agitar a embalagem antes de usar.

LUBRIFALIM-A pode ser utilizado em
condições bastante adversas, resiste
estável entre os -15º C e os 150º C .

- Indicado para a indústria 
alimentar

- Grande capacidade de 
resistência

- Estável entre 15ºC / 150ºC
- Qualidade alimentar 
- Privilegia a Segurança 

Alimentar

UTILIZAÇÃO

LUBRIFALIM-A é utilizado para todo o
tipo de situações de lubrificação onde
a segurança alimentar é uma
prioridade.

LUBRIFALIM-A pode ser utilizado em
toda a Indústria alimentar: produção,
transformação, armazenamento,
transporte, venda, etc.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Não deixar ao
alcance das crianças. Evitar o contacto
com os olhos. Conteúdo sobre pressão,
não expor a temperaturas superiores a
50º C. Não furar nem incinerar mesmo
quando vazio. Não pulverizar sobre
material incandescente..

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de uma 
associação de funções hidrófobas 
lubrificantes, sobre uma base de 

lítio.
AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido viscoso branco

ODOR Sem odor

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,855

PONTO DE INFLAMAÇÃO < 0°C

REACÇÃO QUÍMICA Não aplicável

CLASSIFICAÇÃO Extremamente inflamável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

LUBRIFALIM-A

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que 
podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável 
é o suficiente antes da secagem.


