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FOODLUBE VAC PUMP OIL
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DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Højt virkende vaccumpumpe olie
Produktbeskrivelse: ROCOL® VAC PUMP Oil ISO VG 100, er en højtydende vakuum olie. Formuleres til at maksimere
smøremidlets levetid, selv under betingelser med høj belastning og forhøjet temperature.
ROCOL® VAC PUMP OIL har et lavt damptryk for at øge pumpens effektivitet og er egnet til anvendelse på en lang række af
vakuumpumpe typer specielt i fødevareindustrien, farmaceutiske og andre rene omgivelser, hvor NSF H1 smøremidler er
påkrævet.
Kan også anvendes som skyl olie.
Egenskaber
• Temperatur -5°C til +130°C.
• Minimises deposits in vacuum pump systems for increased pump reliability and efficiency
• Højtydende olie formuleret til at maksimere smøremidlets levetid, selv under forhold med høj belastning og forhøjet
temperatur
• Forhindrer korrosion som der ofte opleves i vakuumpumper på grund af fugtindtrængning
• Ikke-giftige, registreret NSF H1 olie til brug, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan forekomme.
• En ren lugtsvag olie
For optimal ydelse dræn og skylle vakuumpumpen sumpen før påfyldning af ROCOL VAC PUMP Oil. Skyl med ROCOL VAC PUMP
Olie. Sæt gearkassen til at køre for at varme gammel olie op. Aftap og fyld med VAC PUMP olie til korrekt niveau. Kør off-load i
10-20 minutter. Hæld vandet fra og fyldes med korrekte olie.
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. 137855
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret

Tekniske og fysiske data:
Varenummer/forpakning:

48999077 5 liter

Udseende
Base Type
Kinematisk viskositet @40°C
Lugt
Temperature
Flash Point
Massefylde
Lager:
Holdbarhed:

Visuel
N/A
IP 71 (ASTM D445)
N/A
N/A
ASTM D92
N/A
Opbevares bedst mellem 1°C og 40°C
3 år fra datoen for fremstillingen

Farveløs olie
Høj renlighedsgrad
100cSt
Meget lugtsvag
-5°C til +130°C
>240°C
0.86

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.
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