PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 370 / OKS 371
Universal Oil for Food Processing Technology

Apraksts
Bezkrāsanai universāla eļļa ēdienu pārstrādes industrijā

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

§

Vārstu blīvju, piedziņu, vadīklu un virzuļu eļļošanai

§

NSF H1-reģistrēts

§

Augsta efektivitāte pateicoties iespiešanās spējai

§

Slīdvirsmu un ruļļu ķēžu eļļošanai
-

§

Plašs pielietojumu lauks

§

Griešanas nažu, adatu u.c. detaļu lubricēšanai

§

Aizstāj ūdeni

§

Atbrīvo ierūsējošas detaļas
un noņem eļļu un citus
netīrumus

§

OKS 370 ir piemērots lietošanā ar OKS Airspray
sistēmu

§

Pieejams arī aerosolā OKS 371

Pielietošanas nozares
§

Ēdienu un dzērienu ražošana

§

Papīra un kartona ražošana

Lietošanas ieteikumi
Optimālam efektam attīrīt virsmas. Uzklāt OKS 370 ar otu, eļļotāju vai iemērcot, vai pielietojot piemērotu
lubricēšanas sistēmu un eļļojamām vietām. Uzsmidzināt vienmērīgi ar OKS 371 aerosolu. Izvairīties no
pārmērības. Ievērot iekārtu ražotāja norādījumus. Novērtējiet eļļošanas biežumu un daudzumu balstoties pēc
nepieciešamības. Uzmanību:miksēt ar saderīgiem lubrikantiem.
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OKS 370 / OKS 371
Universal Oil for Food Processing Technology
Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumie

Vienība

Marķējums

Vērtība
CL 15

Bāzes eļļa
Tips

Balta eļļa

Viskozitāte

DIN 51 562-1

40°C

mm²/s

14

Viskozitātes klase

DIN 51 519

DIN 51 562-1, 40°C

ISO VG klase

15

Notecēšanas punkts

DIN ISO 3016

3°C solis

°C

-18

Uzliesmošanas punkts

DIN ISO 2592

> 79

°C

195

DIN EN ISO 3838

20°C

g/ml

0.88

Speciﬁskie dati
Blīvums
Krāsa

bezkrāsains

Pielietošanas temperatūras
Minimālā darba temperatūra

°C

-10

Maksimālā darba temperat.

°C

180

Sertiﬁkācija
Pārtikas rūpniecība

OKS 370

NSF H1 Reg. No. 124382

Pārtikas rūpniecība

OKS 371

NSF H1 Reg. No. 124384

Packaging
§
§
§
§

5 l kanna
25 l kanna
200 l muca
400 ml aerosols (OKS 371)

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām.
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu,
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.
® =Reģistrēta preču zīme

