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FOODLUBE HT 240
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Højtemperatur kædeolie med lang levetid
Produktbeskrivelse: ROCOL® FOODLUBE HT240 er et ikke-giftigt, vandtæt smøremiddel, der primært er designet til
effektiv smøring af alle typer højtemperatur kæder og transportbånd, der opererer i fødevarer, farmaceutiske og
andre rene miljøer.
ROCOL® FOODLUBE HT240 er ideel til høje temperatur kæder i bagerier, selv om det er en fremragende all round
smørende olie indeholder den også additiver for at forbedre ydeevnen.
ROCOL® FOODLUBE HT240 Fremragende mod vand udvaskning og med korrosionsbeskyttelse som er nødvendig for
smøremidler, der anvendes i fødevarer industrien samt farmaceutiske og andre rene miljøer
Egenskaber
 Høj temperatur op til +240 ° C.
 Har gode indtrængnings og bærende egenskaber, der sikrer, at produktet smører og beskytter indersiden ruller,
links, pins osv.
 Meget klæbende, fremragende mod vandudvaskning og med korrosionsbeskyttelse
 Ekstremt lav fordampningshastighed - resulterer i at den forbliver våd selv ved høje temperaturer
 Forbliver ren over længere serviceintervaller end lignende kædesmøremidler
FOODLUBE HT 240 indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalske materialer, nødde olier eller genetisk modificerede
ingredienser.
Specifikationer:
 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
 Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
 NSF H1 registreret under nr. 139650
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret

Tekniske og fysiske data:
Varenummer/forpakning:
Udseende
Base Type
Klæber
Kinematisk viskositet @40°C
Temperature
Mean Hertz Load
Lager:

49002020 20 liter
Lysgul, næsten farveløs, flydende
polyalfaolefin
Fortykningsmiddel
IP 71 (ASTM D445)
Op til 240°C
40 kg 1 time
Opbevares bedst mellem 1°C og 40°C

320 cSt
0.48 mm

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og
sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D

