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PNEUMALIM 
 

Voedingsgekeurde smeerolie voor lucht aangedreven werktuigen en gereedschappen 
 

 

Omschrijving 
 

PNEUMALIM is een Olie speciaal ontwikkeld voor luchtwerktuigen alsmede voor alle lucht aangedreven 
machines en gereedschappen voorkomend in de voedingsindustrie conform USDA - H1.  Waarborgt een 
goede smering van alle bewegende onderdelen en bind het gevormde condenswater in combinatie met 
een zeer lage mistvorming.  Verkrijgbaar in 2 viscositeiten toe te passen volgens voorschrift van de 
constructeur. PNEUMALIM – L is geschikt voor lichte gereedschappen en luchtdrukleidingen, 
PNEUMALIM – H voor de zwaardere uitrustingen en machines. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Groot toepassingsgebied met minder storingen en reparaties naast een langere levensduur van de 
onderdelen met anti-roest, anti-oxidatie en anti-slijtage additieven, een goede hechtingsvermogen aan de 
oppervlakken om de smering te verhogen, een kwalitatieve emulgator zorgt voor een goede binding van 
het aanwezige condensatiewater. De goede oxidatiestabiliteit voorkomt neerslag op de kleppen.  
Reukloos, kleurloos en smaakloos met een lage mistvorming zodat deze smeeroliën probleemloos 
binnenskamers gebruikt kunnen worden. 
 
 

 

Goedkeuringen 
 

FDA  21 CFR 178.3570 / 178.3620 (b) 
HACCP  -  GMP 2002 
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  PNEUMALIM - H PNEUMALIM – L 
 

Uitzicht       briljant    briljant 
Kleur       transparant  transparant 
Basisolie      zuivere paraffinische CODEX basisolie 
Densiteit bij 25°C  gr/cm³   0.866         0.852 
Viscositeit bij 40°C  cSt   68.6   16.9 
Viscositeitsindex     109   99 
Stolpunt   °C   - 19   - 9 
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 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- PNEUMALIM  01/01/02              vervangt alle vorige publicaties 


