Toepassingen met verzorgingsen cosmeticaproducten
Hygiënische oplossingen van Graco

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Gangbare materialen
• Vochtinbrengende crème
• Lotion
• Scrub
• Tandpasta
• Gel tegen pijn bij het uitkomen
van de eerste tanden
• Shampoo en conditioner
• Deodorant
• Lipgloss
• Zalf
• Vaseline
• Lanoline
• Gezichtsmasker en -scrub
• Minerale olie
• Ontsmettingsmiddel
• Wasmiddel
• Waszeep
• Badolie met parels
• Make-up
Mascara
Lippenstift en kleurstoffen
Oogschaduw
Oogpotlood
Foundation
Rouge
• Oogdruppels
• Pleister
• Antibiotica
• Crème
• Medicinale shampoo

SaniForce™-membraanpompen
om materiaal te mengen en te verpakken
SaniForce 1040-, 1590-, 2150-membraanpompen
• Alle zones die in contact komen met de vloeistof zijn FDA-compliant
• Uitgerust met Graco’s duurzaam, smeervrij luchtventiel dat niet
blijft steken
Populaire modellen
FD1222

SaniForce 1040 - Inlaat/uitlaat van 38 mm met
roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen

FD2222

SaniForce 1590 - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met
roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen

FD3222

SaniForce 2150 - Inlaat/uitlaat van 63,5 mm met
roestvrijstalen zittingen, Santoprene-kogels en -membranen

SaniForce 1040

SaniForce 1590

SaniForce 2150

38 mm

50,8 mm

63,5 mm

SaniForce 1590 HS- en 3150 HS-membraanpompen
• Eenvoudig te reinigen, snel demonteerbare constructie
• Ultrahygiënische 32 Ra oppervlaktedekking
• Omkeerbaar kogelkeerklep- en terugslagklepontwerp
Populaire modellen
SBBAAA

SaniForce 1590 HS - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm
met PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen

SA33A1

SaniForce 3150 HS - Inlaat/uitlaat van 76,2 mm
met PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen

SaniForce 1590 HS

SaniForce 3150 HS

50,8 mm

76 mm

SaniForce™-zuigerpompen en lossystemen
om matig viskeuze tot viskeuze materialen te lossen
SaniForce 6:1-zuigerpomp en lossystemen
• Snel demonteerbare constructie
• Pompen van roestvrij staal uit de 300-serie
• Opties voor drumlengte en korte pompen leverbaar
Populaire modellen
24E840

Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, Buna, nylon,
nitrilpakkingen

24E839

Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, PTFE-pakkingen

24D782

SaniForce 6:1-vaten los-systeem met voorzuigerpomp en
opblaasbare ringafdichting

SaniForce 6:1
Vaten los-systeem

SaniForce 6:1
Zuigerpomp

om materialen met middelhoge tot hoge viscositeit te verplaatsen
SaniForce-vaten los-systemen
• Verwijderingsgraad van 99%
• Hygiënische ﬂensklemmen voor snelle demontage
• Een volgplaat en dichting in één maat voor gebruik met
rechtwandige en conische vaten
• Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft staan
en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen
• Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem wordt
niet vuil
Populaire modellen
24D776

6:1-voorpiston, roestvrijstalen ram, zichtbare bedieningsknoppen

24D708

5:1-voorpiston, roestvrijstalen ram, zichtbare bedieningsknoppen

SaniForce 6:1
Vaten los-systeem

SaniForce 5:1
Vaten los-systeem

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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