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NUTRA SYNTHYD FD-S
100 % synthetische voedingsgekeurde hydraulische olie met extreme temperatuur stabiliteit voor
gebruik in hydraulische circuits tussen – 50°C tot + 150 à 200°C zoals voorkomend in snelvriezers
en verwarmingsapparatuur

Omschrijving
NUTRA SYNHYD FD – S is een reeks uiterst stabiele vol-synthetische hydraulische vloeistoffen aangepast
in gebruik onder hoge temperaturen en zeer lage temperaturen voor de smering van hydraulische
systemen, tractiekettingen, kabels, licht tot matig belaste tandwielkasten en lagers (ISO 150), olie
gesmeerde rollagers,glijbanen en ringsmering in industriële toepassingen waar accidenteel contact met
voedingswaren mogelijk is.

Gebruiksaanwijzing
100 % synthetische basisolie, kleurloos, reukloos, smaakloos met hoogwaardige additieven beantwoordend
aan de strenge USDA – H1 norm voor gebruik in de onmiddellijke omgeving van voedingsverwerkende
processen, grote weerstand tegen slijtage, roest- en oxidatie- vorming, neutraal t.o.v. elastomeren en in de
industrie voorkomende dichtingsmaterialen, sterke weerstand tegen verdamping onder invloed van hoge
temperaturen, zeer stabiel tegen schuimvorming, uiterst laag stolpunt, zeer fijne filtreerbaarheid, ook bij lage
temperaturen.

Goedkeuringen
NSF – H1 2003 N° 139882 (FD 32 S) 2003 N° 133148 (FD 68 S) / 2003 N° 133149 (FD 150 S)
(USDA – H1)
FDA 21 CFR 178.3570 FDA - A
FARMACOPEE 1997
HACCP – GMP 2002

Specificaties
Ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsnijverheid waar een grote temperatuursbereik noodzakelijk is
zowel in toepassingen met verwarmingsapparaten als met diepvriezers in directe nabijheid van de te
verwerken voeding waar een accidentele contaminatie kan gebeuren zonder gevaar voor een ernstige
schadelijke pollutie van het eindproduct.

Karakteristieken
Eenheid FD 15 S FD 32 S FD 68 S FD 150 S

ISO viscositeitsgraad ISO 15 32 68 150
Kleur kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos
Densiteit bij 15°C gr/cm³ 0.811 0.828 0.832 0.840
Viscositeit bij 40°C cSt 16 32 68 150
Viscositeit bij 100°C cSt 3.9 6.0 11.7 20
Viscositeitsindex 151 136 165 150
Vlampunt °C 225 240 250 260
Vierkogeltest mm 0.50 0.50 0.35 0.35
FZG mech. gear rig test load stage 11.5 11.5 11.5 11.5
Gebruikstemperatuur bereik °C -50 tot +150°C -50 tot +160°C -50 tot +180°C -50 tot +200°C

Stokkering
Bewaar de olie in de originele verpakking in afscherming van het licht of in een andere goede gesloten
verpakking.
Plaats olie- & vethoudende verpakkingen altijd in een overdekte plaats op een daarvoor voorziene
opvangbak
De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
TF- NUTRA SYNHYD FD-S 16/05/18 vervangt alle vorige publicaties


