
Product Data

Optileb™ F&D Spray
Fyziologicky nezávadné speciální mazivo

Charakteristika
Optileb™ F&D Spray (dřívější název Optimol™ F&D Fluid Spray) je fyziologicky nezávadné speciální mazivo pro potravinářský, nápojářský
a farmaceutický průmysl. Napomáhá čištění s antikorozním efektem a propůjčuje vysoký lesk povrchům z nerezového materiálu.
Optileb™ F&D Spray je vysoce rafinovaný čirý minerální olej. Jeho čistota splňuje požadavky GERMAN PHARMACOPOEIA DAB 10,
produkt je absolutně bez zápachu a bez chuti.
Optileb™ F&D Spray je certifikován klasifikací NSF H1, a je proto vhodný pro aplikace, kdy dochází k přímému kontaktu potraviny
s mazaným místem.

Použití
jako mazivo strojů a zařízení v potravinářském, nápojářském a farmaceutickém průmyslu např.: balicí stanice, plniče, zavírací stroje
jako leštidlo pro nerezový materiál propůjčuje Optileb™ F&D Spray vysoký lesk a ochraňuje proti nečistotě a otiskům prstů
teplotní rozsah aplikace: -10°C až +80°C

Výhody
fyziologicky bezpečný
certifikát NSF H1
stupeň čistoty splňuje požadavky DAB 10
čirý, bez chuti a bez zápachu
vysoký bod vzplanutí
žádné nebezpečí pro personál
snadná aplikace, ekonomický v použití
snadné čištění ošetřených ploch
dobrá ochrana proti korozi a vlhkosti
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Technické parametry
Název Metoda Jednotka          Optileb F&D Spray

Barva Vizuálně - transparentní vodově bílá

Základový olej - - minerální olej

Hustota při 15 °C ASTM D4052 kg/m³ 872

Viskozita při 40°C ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 40

Bod tuhnutí ASTM D97 / ISO 3016 °C -15

Bod vzplanutí – metoda otevřeného kelímku ASTM D92 / ISO 2592 °C >176

Podléhá obvyklým výrobním tolerancím.

před použitím sprejovou nádobku protřepejte
olej aplikujte v tenké vrstvě stříkáním ze vzdálenosti asi 20 cm
při čištění ploch z nerezového materiálu po aplikaci oleje plochy vyleštěte hadříkem bez vlasu

Tento produkt se dříve jmenoval Optimol™ F&D Fluid Spray. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
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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
www.castrol.cz
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