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High performance ISO VG 150 olie til lukkemaskiner
Produktbeskrivelse: ROCOL® FOODLUBE Seamer Fluid 150 er et NSF-H1 registreret smøremiddel til lukkemaskiner med en
viskositet på ISO VG 150.
ROCOL FOODLUBE Seamer Fluid 150 er designet specielt til smøring af dåselukkere med enten et recirkulerende smøresystem,
eller totalt tab af smøreolien.
ROCOL FOODLUBE Seamer Fluid 150 er en meget vedhæftende fuldsyntetisk olie med lang levetid tilsat højttryks additiver (EP)
for at øge ydeevnen. Giver fremragende korrosionsbeskyttelse.
Den er ideel til anvendelse i fødevare-, farmaceutiske- og andre rene miljøer, hvor der kræves NSF H1 smøremidler.
Egenskaber:
• Stort temperaturområde: -20° C til +150° C
• Enestående højttryks egenskaber
• Efterlader en vedhæftende, korrosionsbeskyttende oliefilm som yder fremragende beskyttelse mod vandudvaskning
• Fremragende stabilitet resulterer i længere smøreintervaller og mindre forbrug
Anvendelse:
For optimal ydelse, bør anlægget forud for første påfyldning skylles igennem. Husk at skifte oliefilter på recirkulerende anlæg.
Opbevaringstemperaturen bør være mellem +1° C og +40° C. Holdbarhed 3 år fra produktionsdato.
Specifikationer:
• Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalske afledte materialer, nøddeolie eller gen-modificerede ingredienser.
• Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
• NSF H1 registreret under nr. 143579
• ISO 21469 - certificeret
• Halal certificeret
Tekniske og fysiske data:

Udseende:
Baseolie:
Viskositet ved 40° C:
Viskositet ved 100° C:
Viskositets index:
Temperaturområde:
Varenummer / indhold:

Test metode

Resultat

Visuel
N/A
IP71 – ASTM D445
IP71 – ASTM D445
IP71 – ASTM D445
N/A

Gullig, næsten farveløs væske
PAO - Polyalphaolefin
150 cSt
16,8 cSt
121
-20° C til +150° C
54001068 / 200 liter

Ovenstående værdier er typiske.
FOODLUBE Seamer Fluid 150 er produceret på en Halal certificeret fabrik (Swillington UK) og er certificeret som Halal, dog kun
hvis Halal logoet vises på produktets etiket (certifikats registreringsnummer C-912-350-05-01 /1).

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i
arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Info: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.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.
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