
Produktové informácie

Optileb DAB 8
Fyziologicky nazávadný biely olej

Popis produktu
Castrol Optimol Optileb DAB 8 je vysoko rafinovaný, číry minerálny olej, ktorého čistota splňuje  požiadavky GERMAN
PHARMACOPEIA DAB 10. Je absolútne bez zápachu a bez chuti. Castrol Optimol Optileb DAB 8 bol zvlášť vyvinutý pre
potravinársky priemysel. Castrol Optimol Optileb DAB 8 je certifikovaný USDA H1, a je teda vhodný pre aplikácie, kde
mazaný strojný diel prichádza do priameho styku s potravinou.

Použitie produktu
pre mazanie a údržbu strojov v potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle
ako pomocný prostriedok pri mazaní baliacich liniek
ako základní materiál kozmetických a farmaceutických produktov
fyziologicky bezpečný antikorozívny prostriedok vo výrobných a baliacich závodoch pre krátkodobú ochranu

Výhody
fyziologicky bezpečný
certifikát USDA H1
stupeň čistoty podľa DAB 10
číry, bez chuti a bez zápachu
vysoký bod vzplanutia
žiadne zdravotné ohrozenie personálu
ľahké čistenie očistených povrchov
dobrá ochrana proti korózii a vlhkosti
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Typické parametre

Názov Metóda Jednotka Optileb DAB 8

Farba ASTM D1500 - bielá / transparentný

Základový olej - - minerálný olej

Hustota pri 15 °C ISO 12185 / ASTM D4052 kg/m³ 864

Kinematická viskozita pri 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 43

Bod tuhnutia ISO 3016 / ASTM D97 °C -18

Bod vzplanutia ISO 2592 / ASTM D92 °C 240

Farba podľa Saybolta ASTM D156 - +30

UV absorpcia (DMSO Extract) European Pharm. - vyhovuje

Rýchlo karbonujúce čiastice European Pharm. - vyhovuje

Test na pevné parafíny European Pharm. - vyhovuje

Kyselosť - - neutrálna

Chuť - - bez chute

Zápach - - bez zápachu

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Doplňujúce informácie
Aplikujte štetcom alebo handrou bez vlasu.
Pokryte všetky povrchy tenkou vrstvou oleja.
Castrol Optileb DAB 8 je k dispozícii aj vo forme spreju pod názvom Castrol Optileb F + D Fluid Spray.

Optileb DAB 8
15 Oct 2016
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.
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