Produktbeskrivelse
YX Smøreolie Biostar SX
Bionedbrydelig aﬀedtnings‐/slipmiddel
Karakteris k
Biostar SX er et biologisk nedbrydelig aﬀedtnings‐/slipmiddel baseret på estere af naturligt forekommende planteolier.
Biostar SX er specielt velegnet som slipmiddel indenfor;
betonvareindustrien, hvor den ud over anvendelse som universal formolie også er velegnet som slipmiddel l betonkano‐
ner.
Indenfor asfal ndustrien er som slipolie på udlæggere, skovle og andre håndredskaber for at minimere klæbning og le e
rengøringen.
træindustrien l påføring på savklinger for at forhindre afsætning af harpiks.
procesindustrien, hvor det ikke er teknisk muligt at undgå, at olien kommer i berøring med det omgivne miljø.
Biostar SX er også velegnet som opløsningsmiddel i forbindelse med rensning af pensler.
Olien påføres med pensel eller sprøjte.
NB
Man skal være opmærksom på, at olien kan angribe 1‐komponent lakker og naturgummi. Det anbefales, inden brugen, at under‐
søge om de lakker og gummikvaliteter, herunder pakningsmaterialer, olien kommer i berøring med, er resistente overfor esterba‐
seret planteolie.
Tekniske data (typisk)
Resultat

Test

Testmetode

Farve

Visuel

Gullig, lys og klar

Flammepunkt °C

EN ISO 3679

120

Viskositet v/40°C, mm2/s

EN ISO 3104

3,5

5,0

Væg ylde v/15°C, kg/l.

EN ISO 12185

0,86

0,90

Ar kelkode

I 6813

Min.

Max.
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Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe ngelser og kundens
vedligeholdelsespraksis.
Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en speciﬁka on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse aﬂøser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on.
Ansvarsfraskrivelse
YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er speciﬁkt angivet i noget produktdatablad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i overensstemmelse
med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via interne et. De e produkt må ikke anven‐
des l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaﬀelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale aﬀaldsreglement overholdes.
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