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                                                                                                                                  GELFLON (Aerosol)  
  

  
 
Gel na bázi codex (bílé oleje) minerálních olej ů, speciáln ě vyvinutý pro použití ve vlhkém 
prost ředí, s PTFE (polytetrafluoretylen) p řísadou. 
Pro profesionální užití  
 
 
 
Všechny komponenty formulace tohoto aerosolového výrobku byly schváleny americkou NSF pro nahodilý 
kontakt s potravinami: NSF H1 číslo 145995  aerosolu. 
Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku: 
- Máslový vzhled  
- Rozsah použití: -20 až + 180 ° C (až do 200 ° C) 
- Bez bodu skápnutí 
- Test 4-ball : 300 kg 
- Nehořlavý hnací plyn 
 
 
 
GELFLON se doporučuje používat v potravinářském průmyslu v případě náhodného kontaktu s potravi-
nami (pekárny, výroba sušenek, výroba mléčných výrobků, konzervárny nebo jatka, atd.). 
GELFLON může být také použity ve stavebnictví (instalatérské práce), při výrobě strojů a zařízení, v au-
tomobilovém průmyslu. Jeho použití se doporučuje všude tam, kde se vyžaduje neznečištěné mazivo. 
Může být odstraněna pomocí organických rozpouštědel. 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Před ošetřením součástky očistěte. 
- Energicky zatřepejte nádobkou. 
- Postříkejte součástky, které mají být ošetřeny. 
- Pomocí aplikátoru (kapiláry) aplikujte na těžko přístupných místech.. 
 
 
 
- Balení v kartonu po 6 kusech. 
- Nominální kapacita: 650 ml - čistý objem: 400 ml 
- Hnací plyn: CO2 
 
Aerosol musí být, pro zajišt ění funk čních vlastnosti, použit do jednoho roku od doru čení. Po uply-
nutí této doby nebude na p řípadné reklamace brán z řetel.  
 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návo-
dem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu 
znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpověd-
nost za škody způsobené případným zneužitím. 
 

                                                                                                                                                                                   Datum FR : 14/03/2016 
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Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o. , Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.:  +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail:  unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  

 
 

T
e
ch

n
ic

k
ý 

lis
t 


