
VÝHODY / PŘEDNSTI.
● zamezuje narůstání cukru, pokud je 

používán
● rozpouští cukr a fondán 
● vytváří mazací film
● necitlivý na světlo
● chrání proti korozi a je snadno 

opláchnutelný
● odolný vysokým teplotám
● nežlukne i při dlouhodobém použití
● jednoduše aplikovatelný pomocí 

kartáče, kapáním nebo postřikem

TECHNICKÉ ÚDAJE.

KOMPATIBILITA (snášenlivost).
Anderol  Sugar  Dissolving  Oil je 
založen na chemizaci vodě rozpustných 
glykolech,  které  nejsou  mísitelné  s 
mazivy postavenými na uhlovodíkovém 
základě, jako jsou minerální a bílé oleje, 
PAO, PAG a esterické kapaliny.

APLIKACE.
● řetězy, kluzná vedení a formy, kde je 

problémem tvorba cukrových 
usazenin

● působí jako činidlo pro dráhy a formy

ANDEROL SUGAR DISSOLVING OIL
H1 potravinářský cukrrozpouštějící olej

Informace o  výrobku   

VLASTNOSTI TESTOVACÍ METODA HODNOTY

Vzhled při 20°C vizuálně čirá kapalina

Hustota při 15°C, kg/l ASTM D-1298 1,03

Viskozita při 40°C ASTN D-445 25

pH při 20°C ASTM D-1287 6,1

Bod vzplanutí, COC,  °C ASTM D- 92 >100

VÍCE INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K PRODUKTU NAJDETE V ODPOVÍDAJÍCÍM BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních 
tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně 
závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů.

Zastoupení pro ČR a SR:
Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19  Praha 10,  tel.: 222 351 141, fax: 222 351 149,  e-mail: maziva@nachazel.cz,  www.nachazel.cz

SUGAR DISSOLVING OIL je potravinářská kapalina pro rozpouštění cukru a 
fondánu ze všech povrchů.

SUGAR DISSOLVING OIL je netoxická, cukr rozpouštějící kapalina 
zanechávající na povrchu světlý trvanlivý mazací film chránící proti korozi u 
potravinářsky čistých aplikacích. Produkt byl vyroben speciálně pro trh s 
cukrovinkami.

SUGAR DISSOLVING OIL je registrován NSF/H1 a InS/H1. Produkt je také 
certifikován jako Kosher u Ortodox Union a Halal u Islamic Food Council of 
Europe. Potravinářská maziva Anderol splňují požadavky FDA a nařízení 21 CFR 
178.3570.
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