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Foodmax Basic 
Mazací bílé parafinické oleje 
 

Popis 

Foodmax Basic je parafinický olej pro 
všeobecně mazání v potravinářském 
průmyslu. Lze jej používat všude tam, kde 
existuje možnost styku s potravinami. 
Foodmax Basic může být použit pro 
všeobecné mazání v různých zpracovatel-
ských aplikacích v potravinářském průmyslu. 
Pro všeobecné mazání produkt poskytuje 
vynikající výsledky i v textilním průmyslu, při 
výrobě pletařského zboží, výrobě potravin a 
nápojů. Obecně je možné použít vždy, když 
je požadována velmi vysoké úrovně čistoty 
nebo v prostředí, které vyžaduje pravidelné 
čištění vodou. Je vhodný také jako základový 
olej pro oleje i plastická maziva 
v potravinářském průmyslu. 

Foodmax Basic se používá separační olej na 
děličkách na těsto a jako mazivo pro frézy, 
nože, dopravníky a válečky v balících 
zařízeních. Vhodné i pro použití v korozně 
agresivním prostředí u strojů na zpracování 
potravin. Foodmax Basic je registrován u 
NSF a INS H-1, 3-H a HX-1. Schválení 3-H je 

nutné v pekárnách pro mazání řezacích 
zařízení na těsto (přímý kontakt s potravinou) 
v souladu se stanoviskem HACCP. 

 

Aplikace 

 základová surovina pro výrobce 
potravinářských maziv 

 kosmetický průmysl 

 textilní průmysl 

 průmysl potravin a nápojů 

 pivovary a stáčírny 

 výrobci krmiv 

 

Výhody/přednosti 

 bezbarvý, bez zápachu a bez chuti 

 dobrá mazací schopnost 

 dobrá přilnavost 

 poskytuje čisté bezbarvé a neznečišťující 
mazání 

 schváleno dle H-1, 3-H a HX-1 

 může být použit jako separační mazivo v 
potravinářském průmyslu 

 

 

Typické technické údaje 

Charakteristika Basic 7 Basic 15 Basic 32 Basic 68 

Barva, saybolt +30 

Vzhled  čistá čirá kapalina 

Zápach  bez zápachu 

Hustota při    25C,  0,839 0,827 0,840 0,861 

Viskozita při   40C, cSt 7 15 32 68 

Bod vzplanutí C  176 180 190 210 

Bod tuhnutí C -9 -9 -9 -6 

InS atest 1795751 1794782 - 1794783 

NSF atest - 140110 - 140109 

Kosher ano ano ano ano 

USP/BP vyhověl 

FDA 21 CFR 172.878 vyhověl 

FDA 21 CFR 178.3620A vyhověl 
 


