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CLARALUB
Farmaceutische v oedingsgekeurde vaseline olie

Omschrijving
CLARALUB is een reeks paraffinische-vaseline basis oliën met polymeren en additieven goedgekeurd
door de FDA (USA Food & Drug Administration ) voor de smering van machines en materieel die
accidenteel in direct contact kunnen komen met de grondstoffen in de voeding- en farmaceutische
industrie alsook bij de fabricage van cosmetica.Toepasbaar als ketting smeerolie, smering van
naaimachines, pneumatische werktuigen, procesolie en als basische hydraulische olie van het niveau HL

Gebruiksaanwijzing
Transparante, kleurloze, geur en smaakloze olie ontwikkeld voor de voeding en farmacuetische industrie.
Niet verkleurende eigenschappen bij stokkering in originele verpakking of afscherming van het licht.
Beschikbaar in 2 viscositeitgraden.

Goedkeuringen
NSF H1 TYPE 70 N°141375 / TYPE 24 N°141376
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620 (b)
HACCP
FARMACOPEE 1997 conform
USDA – H1 conform FDA-A

Specificaties
Geformuleerd op basis van voedingsgekeurde (FDA) olie verrijkt met additieven die in de aangeboden
samenstelling gebruikt mogen worden in directe omgeving met voeding grondstoffen waar een
accidentele contaminatie kan gebeuren zonder gevaar voor een ernstige schadelijke pollutie van het
eindproduct.

Karakteristieken
Eenheid CLARALUB 70 CLARALUB 24

Uitzicht bril jant bril jant
Kleur transparant transparant
Basisolie zuivere paraffinische CODEX basisolie
Densiteit bij 25°C gr/cm³ 0.827 - 0.890 0.810 - 0.875
Viscositeit bij 40°C cSt 68 15
Viscositeitsindex 109 99
Stolpunt °C - 7 - 36
Ontvlammingspunt °C 243 189
Aromatengehalte % 0.00 0.00

Stokkering
Bewaar de olie in de originele verpakking in afscherming van het licht of in een andere goede gesloten
verpakking.
Plaats olie- & vethoudende verpakkingen alti jd 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, vervoe r, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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