Produktové informácie

Optileb™ F&D Spray
Fyziologicky nezávadné špeciálne mazivo

Popis produktu
Castrol Optileb™ F&D Spray (v minulosti nazývaný Optimol F&D Fluid Spray) je fyziologicky nezávadné špeciálne mazivo
pre potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel. Napomáha čisteniu s antikoróznym efektom a prepožičiava
vysoký lesk povrchom z nerezového materiálu.
Optileb F&D Spray je vysoko rafinovaný číry minerálny olej. Jeho čistota splňuje požiadavky GERMAN PHARMACOPOEIA
DAB 10, produkt je absolútne bez zápachu
a bez chuti. Optileb F&D Spray je certifikovaný klasifikáciou NSF H1, a preto je vhodný pre aplikácie kde dochádza k
priamemu kontaktu potravín s mazaným miestom.

Použitie produktu
ako mazivo strojov a zariadení v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle napr.:
baliace stanice
plniče
zaváracie stroje
ako leštidlo pre nerezový materiál prepožičiava Optileb F&D Spray vysoký lesk a ochraňuje proti nečistote
a otiskom prstov
teplotný rozsah aplikácie -10°C až +80°C

Výhody
certifikát NSF H1
stupeň čistoty splňuje požiadavky DAB 10
číry, bez chuti a bez zápachu
vysoký bod vzplanutia
žiadne nebezpečie pre personál
ľahká aplikácia, ekonomický v použití
ľahké čistenie ošetrených plôch
dobrá ochrana proti korózii a vlhkosti
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Typické parametre
Názov

Metóda

Jednotka Optileb F&D Spray

Farba

Vizuálne

-

vodovo biela transparentná

Základový olej

-

-

minerálny olej

Hustota pri 15°C

ASTM D4052

kg/m³

872

Viskozita základového oleja pri 40°C /
104°F

ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s

40

Bod tuhnutia

ASTM D97 / ISO 3016

°C

-15

Bod vzplanutia - metóda otvoreného pohára ASTM D92 / ISO 2592

°C

>176

Podlieha bežným výrobným toleranciám.

Doplňujúce informácie
pred použitím sprejovú dózu pohrkajte
olej aplikujte v tenkej vrstve striekaním zo vzdialenosti asi 20 cm
pri čistení plôch z nerezového materiálu po aplikácii oleja plochy vyleštite handrou bez vlasou
Optileb F&D Spray je k dispozícii taktiež vo voľnej forme pod názvom Castrol OPTILEB DAB 8

Tento produkt sa v minulosti nazýval Optimol F&D Fluid Spray. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk
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