ANDEROL 6220
Syntetické potravinářské převodové mazivo
Informace o výrobku
VÝHODY / PŘEDNOSTI.

APLIKACE.

● méně výměn oleje

●

převodovky

● snižuje spotřebu energie

●

ložiska

● snášenlivý s minerálními oleji a
mnoha syntetickými kapalinami

●

olejové oběhové systémy

●

řetězové mazivo

● vysokoteplotní i nízkoteplotní
aplikace
● zvýšená oxidační atabilita

SCHVÁLENÍ.

● snížená odparnost
● Unilever

● prodlužuje intervaly údržby
ANDEROL 6220 je syntetický převodový
olej postavený na základě směsi
speciálně
vybraných
netoxických
syntetických polyalfaolefinů kombinovaných se speciálně vyrobeným systémem
aditiv s cílem poskytnout vynikající
oxidační termickou stabilitu.
Anderol 6220 splňuje požadavky na
mazání převodovek (převodů) provozovaných v potravinářském průmyslu.
Řada olejů Anderol 6000 je k dispozici
ve viskozitě ISO VG 100, 150, 220, 320,
460 a 680

KOMPATIBILITA (snášenlivost).
Syntetické oleje ANDEROL postavené
na uhlovodíkové bázi jsou podobné
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
syntetické
oleje
zn.
ANDEROL
postavené na uhlovodíkovém základě.

č. registrace 110439

Oleje
řady Anderol
6000
jsou
registrovány dle NSF/H-1 a InS/H1 a
také u Orthodox Union a Halal u Islamic
Council of Europe.
Anderol potravinářská maziva splňují
požadavky FDA směrnice 21 CFR
178.3570.

TECHNICKÉ ÚDAJE.
VLASTNOSTI

TESTOVACÍ METODA

HODNOTY

vizuálně

čistá nažloutlá kapalina

Viskozita při 40°C

ASTN D-445

232,7

Viskozita při 100°C

ASTM D-445

23,6

Viskozní index

ASTM D-2270

126

Hostota při , mg/15°C, kg/l

ASTM D-1298

0,855

Totalní číslo kyselosti, mg KOH/g

ASTM D-664

1,5

Bod vzplanutí, °C

ASTM D- 92

256

Bod tuhnutí,

°C

ASTM D-97

-42

Deemulgovatelnost při 82°C, min

ASTM D-1401

25

Vzhled při 40°C

ANDEROL® je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Inc.
VÍCE INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PRODKTU NAJDETE V ODPOVÍDAJÍCÍM BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ.

ANDEROL BV.

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.
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Zastoupení pro ČR a SR:
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