
Informace o produktu

Optileb DAB 8
Fyziologicky nezávadný bílý olej

Charakteristika
Optileb™ DAB 8 je vysoce rafinovaný, čirý minerální olej, jehož čistota splňuje požadavek European a
US PHARMACOPEIA. Je absolutně bez zápachu a bez chuti. Byl zvláště vyvinut pro potravinářský průmysl.
 
Optileb DAB 8 je certifikován NSF H1, a tedy vhodný pro aplikace, kdy mazaný strojní díl přichází do přímého styku s
potravinou.

Použití
pro mazání a údržbu strojů v potravinářském, nápojářském, farmaceutickém  a kosmetickém průmyslu
jako pomocný prostředek při mazání balících linek
jako základní materiál kosmetických a farmaceutických produktů
fyziologicky bezpečný antikorozivní prostředek ve výrobních a balících závodech pro krátkodobou ochranu

Výhody
fyziologicky bezpečný
certifikát NSF H1 pro přímý kontakt s potravinami
stupeň čistoty podle European a US Pharmacopeia
čirý, bez chuti a bez zápachu
vysoký bod vzplanutí - žádné zdravotní ohrožení personálu
snadné čistění očištěných povrchů
dobrá ochrana proti korozi a vlhkosti

Page: 1/2



Technické parametry

Název Metoda Jednotky Optileb DAB 8

Barva ASTM D1500 - transparentní

Základový olej - - minerální olej

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

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

Bod tuhnutí ISO 3016 / ASTM D97 °C -18

Bod vzplanutí ISO 2592 / ASTM D92 °C 240

Barva dle Saybolta ASTM D156 - +30

UV absorpce (DMSO) European Pharm. - vyhovuje

Rychle karbonující částice European Pharm. - vyhovuje

Test na pevné parafiny European Pharm. - vyhovuje

Kyselost - - neutrální

Chuť - - bez chuti

Zápach - - bez zápachu

Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Poznámky k aplikaci
aplikujte štětcem nebo hadříkem bez vlasu
pokryjte všechny povrchy tenkou vrstvou oleje
Castrol Optileb DAB 8 je k dispozici i ve formě spreje pod názvem Castrol Optileb F+D Spray
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
telefon: 800 304 222, fax: 800 304 333 E-mail: industrial.cz@castrol.com
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