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ULEI LUBRIFIANT PENTRU 
INDUSTRIA ALIMENTARÃ 
Lubrifiant special, incolor, cu capilaritate ridicatã
pentru industria alimentarã, a bãuturilor ca si
pentru industria farmaceuticã si de aparaturã
medicalã.

Lubrifiant special, incolor, fluid si cu
capilaritate ridicatã.
Avantaje:
• Proprietãti deosebite de lubrifiere
în locuri greu accesibile datoritã vis-
cozitãtii scãzute.
• Asigurã o protectie foarte bunã
pieselor ce vin în contact cu apa.
• Utilizare economicã.
• Din punct de vedere al aspectului
nu apare nici o influentã în cazul
contactului cu produsul.

Incolor, insipid.

Rezistentã la temperaturã între 
-10°C si +180°C.

Compatibilitate excelentã cu diverse
materiale.
Avantaje:
• Domeniu larg de utilizare: alumi-
niu, otel inoxidabil, diverse materiale
plastice (PP, PE, PS, Nylon, policar-
bonat), tesãturi din fibrã de sticlã,
inele de etansare.

Îndepãrteazã apã.

Proprietãti anticorozive foarte bune.

Nu contine rãsini si acizi.

Rezistentã la îmbãtrânire.

Nu contine silicon si AOX.

Autorizat de LGA2).

1) NSF = Organism international 
recunoscut pentru înregistrarea si 
supervizarea produselor folosite în 
industria alimentara.

2) LGA = Landesgewerbeanstalt Bayern
Nürnberg.
(Inspectia industrialã a landului Bayern). 

3) DAB10 = Deutsches Arzneibuch 
10. Ausgabe
(Registrul medical german - Editia a10-a).

Continut Art.-Nr. U.A.
300 ml 893 107 1 1/6

Domenii de utilizare:
Pentru ungerea garniturilor
ventilelor, mansetelor, inelelor
“O”, bielelor, ghidajelor,
balamalelor, rotilor de lant si
a diverselor mecanisme în
industria alimentelor si bãu-
turilor.
Ungerea cutitelor în industria
hârtiei ca si a acelor si
platinelor masinilor se cusut.
Oferã protectie si în cazul
mecanismelor care intrã în
contact cu apa. Poate fi uti-
lizat cu succes si ca agent
demulant.

Utilizare
Suprafetele pieselor se curãtã
si degreseazã. Se agitã doza.
Se pulverizeazã un strat sub-
tire de vaselinã.

Compozitie chimicã Ulei alb medicinal
conform DAB103)

Temperaturã de aprindere 200°C
Densitate 0,86 g/ml (20°C)
Viscozitate 31 mm2/s (20°C)

14 mm2/s (40°C)
Culoare transparent

Date tehnice

Aceste informatii sunt recomandãri bazate
pe experimentele noastre. Este necesarã
efectuarea de probe înaintea utilizãrii.

Ulei Grãsime Lubrifiant uscat Protectie anticorozivã

NSF H1 - Conform
cerinte USDA H1, 1998
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Poate fi utilizat în zonele în 
care se produc si depoziteazã
alimentele NSF H11).
• În acest context, din motive tehnice

produsul poate veni în contact cu
alimentele.


