ANDEROL DDO
3H potravinářský oddělovací olej na těsto
Informace o výrobku
ANDEROL DDO je rostlinný olej speciálně komponován pro separaci těsta. Jedná
se o jedlý rostlinný olej se slunečnicovým lecitinem (E-322).
Anderol DDO je u NSF registrován pro použití v potravinářském průmyslu 3H.
Rostlinný olej vysoké kvality se slunečnicovým lecitinem, který působí jako
emulgátor a antioxidant. Antioxidant stabilizuje produkt vůči oxidaci a tepelné
degradaci, způsobené vysokými teplotami, kterým je výrobek vystaven při pečení.
Vyhýbá se tím předčasné tvorbě produktů degradace oleje v důsledku tepelného
zatížení nad 200°C, které by mohlo změnit vlastnosti pečených poživatin, a
dokonce vést ke vzniku toxických složek při teplotách nad 250°C.

VÝHODY / PŘEDNSTI.

KOMPATIBILITA (snášenlivost).

Jeho přirozená polarita, viskozita a
dodržování výnosu a vysoký mazací
výkon zaručí, že se vyhne předčasnému
opotřebení pohyblivých částí stroje k
dělení těsta: písty a vodítka řezačky.
Vzhledem ke své vysoké přilnavosti ke
kovovým povrchům nabízí vysoký výkon,
který vede k hospodárnému využívání,
ve srovnání s jinými oleji.

Anderol DDO je svým chováním
podobný minerálním olejům ve své
snášenlivosti
s
laky,
těsněními,
ucpávkami
a
hadicemi.
Nejsou
požadována žádná zvláštní opatření
týkající se snášenlivosti při změně z
minerálních olejů na tento typ produktu.

APLIKACE.
● mazivo pro děličky těsta v
pekárenském průmyslu
● ochranný nátěr na potraviny
● prostředek k ochraně proti prachu
● uvolňovací (separační) prostředek
● formování a válcování hliníkových
fólií
● mazivo pro řeznické háky a další
zařízení v řeznictví

TECHNICKÉ ÚDAJE.
VLASTNOSTI

TESTOVACÍ METODA

HODNOTY

vizuálně

čirá kapalina

ASTM D-1298

0,92

Viskozita při 40°C

ASTN D-445

32,4

Viskozita při 100°C

ASTM D-445

7,26

Viskozní index

ASTM D-2270

198

Bod tuhnutí, °C

ASTM D-97

-27

Bod vzplanutí, COC, °C

ASTM D- 92

250

Vzhled při 20°C
Hustota při 15°C, kg/l

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

POVOLENÍ / REGISTRACE

ANDEROL BV.
P.O. Box 1489
6221 BL MAASTRICHT
Tel.: +31 / 43 / 352 41 90
Fax: +31 / 43 / 352 41 99
http: www.anderol-europe.nl

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

