
VP8 FoodPlus Spray Bakım Yağlayıcısı
VP8 FoodPlus Spray, gıda uygulamalarındaki zincirler için geliştirilmiş  
bir bakım yağlayıcısıdır. Üstün yıpranma koruması özellikleri, geniş bir  
ısı aralığında çalışması ve gıda sertifikalarıyla birleştiğinde, gıda sanayii  
içinde geniş bir yelpazede yer alan uygulamalara hizmet eder.

Önemli noktalar

•  NSF (Milli Sağlık Kurumu- Uluslararası) H1 sertifikası.

•   MOSH (madeni yağ ile doymuş hidrokarbon) veya MOAH  
(madeni yağ aromatik hidrokarbon) içermez.

•   Etanol ve hayvansal ürünler içermez.

•   Uzun yağlama etkisi sebebiyle patinaja ve düşük  
kirlenmeye, özellikle yapışmaya dirençlidir.

•   Bakla mafsalına en iyi nüfuz etme.

•  Suda çözülmez.

•  35 °C ile +135 °C ısı aralığında çalışabilme.

Kimyasal yapısı

Yağ tipi
Tamamen sentetik, PTFE  
(Politetrafloroetilen) içeren  
yüksek performanslı yağ

Fiziki durumu Aerosol sprey

Uygulama amacı Yağlayıcı yağ

Özellikleri

Çalıştırma ısısı* -35 ile °C + 135 °C arasında 

Renk Beyaz / Bej

Yoğunluk (20 °C’de) Yaklaşık 0.85 g/cm³

Akışkanlık (40 °C’de)  
(DIN 51 562-1)

110 mm²/s

Parlama noktası  (DIN EN ISO 2592) > +240 °C

Minimum depolama  
(Depolamanın, kuru ve buz yapmayan
odalarda, orijinal ambalajın açılmadığı 
durumlarda)

36 ay

VP8 FoodPlus, yüksek yüklere maruz makine unsurlarının, su 
etkisi altında kalmış olsa bile, en uygun şekilde yağlanması için 
kullanılmaktadır. İyileştirilmiş katkı maddeleri, iyi bir oksidasyon 
ve yaşlanma direnci sağlayarak uzun bir çalışma ömrü kazandırır. 
Solventin buharlaşmasından sonra geriye eşit seviyede ince bir 
yağlayıcı film kalır. VP8 FoodPlus Spray, sanayi zincirlerindeki 
kullanımına ek olarak; mafsallar ve  kılavuzlar, rulmanlar, dişli 
tahrikleri, fitingler, menteşeler ve kilitler için de uygundur. 

Danışma

VP8 FoodPlus Spray ve yağ ürün grubumuz ile bunların  
ilgili emniyet bilgi dokümanları (MSDS) hakkında daha  
fazla bilgi için bizimle +90-212-939 3843 numaradan ya  
da salestr@iwis.com adresi üzerinden iletişim kurmakta  
tereddüt etmeyiniz. Dikkat Sadece uygun yağlayıcılar ile karıştırın.

Isı aralıklarına genel bir bakış
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Verilerimizi ne kadar dikkatli incelesek de, hatalar ve sistem hataları kaçınılmazdır. 
Telif Hakkı: Üçüncü kişilerce tekrar yayınlanması veya alıntı yapılması sadece iwis’in 
yazılı rızası ile mümkündür. Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir: son versiyon-
ları ile ilgili bilgilere www.iwis.com sayfasından ulaşabilirsiniz.

* Çalıştırma ısı aralığı detayları, içeriğine ve kullanım amacına göre belirtilmiş bir 
kılavuzdur. Ürün özellikleri değişkenlik gösterebilir (uygulamaya bağlı olarak) ve 
bileşenlerin işlevini etkileyebilir. iwis satış ortağınızla şahsen görüşmenizi tavsiye 
ederiz.
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