
 
 

  Product Informatie 
 

   NUTRASTANE 
 

Bruggestraat 66       M. 0475/65.21.94                  T. 051/70.09/61  

8840 Staden       F.   051/70.09.68                  info@pypro.be                          www.pypro.be 

 

REDUCE FD-S      
 

Semi-synthetische voedingsgekeurde HD reductiekastolie 
 

 

Omschrijving 
 

REDUCE FD-S is een reeks hoogwaardige half synthetische reductiekastoliën voor de smering van 
mechanische overbrengingen in de gehele voedingsindustrie.  Geschikt voor lichte tot zware 
reductorbelastingen waar een Extreme Pressure olie niet aanbevolen wordt, smering van tractiekettingen 
en kabels in omstandigheden waar olieresten accidenteel in contact kunnen komen met de 
voedingswaren. Beantwoord aan de strenge USDA – H1 norm en de FDA voorschriften. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Kleurloze, geurloze en smaakloze synthetisch basische smeerolie geadditiveerd met voedingsveilige 
grondstoffen voor het bekomen van een hoogwaardige smeerolie voor allerhande lichte en industriële 
mechanische overbrengingen waar minimaal een GL3 belastingsbescherming voorgeschreven is.  Bevat 
antislijtage-, antiroest-, antioxidatie- en antischuim-additieven.  Neutraal t.o.v. elastomeren, rubbers en 
andere afdichtingsmaterialen. 
 
 

 

Goedkeuringen 
 

NSF – H1  2003 N° 130588 (FD 90 S)  2003 N° 139525 (FD 120 S)  /  2003 N° 139524 (FD 140 S)  /   
2003 N° 139523 (FD 160 S)  /   (USDA – H1) 
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620  -  FDA - A 
FARMACOPEE 1997 
HACCP – GMP 2002 
 
 

 

Specificaties 
Samengesteld uit in de voeding voorkomende grondstoffen met voedingsveilige additieven die in de 
aangeboden formulering toepasbaar zijn in de directe omgeving van voedingsprocessen waar een 
accidenteel contact kan gebeuren zonder gevaar voor een ernstige schadelijke vervuiling van het 
eindproduct. 
 
 

 

Karakteristieken 
 

Eenheid FD 90 S FD 120 S FD 140 S FD 160 S              

 Densiteit bij 15°C gr/cm³  0.860  0.860  0.860  0.860 
 Kleur     kleurloos kleurloos kleurloos kleurloos 
 Viscositeit bij 40°C cSt  220  320  460  680 
 Viscositeit bij 100°C cSt  21.9  27.1  34.2  38.7 
 Viscositietsindex   135  175  185  165 
 Aniline punt  °C  100  100  110  105 
 Vierkogeltest  mm  0.3  0.3  0.3  0.3 
    kg  206  206  200  200 
 Vlampunt  °C  230  230  250  260 
 FZG lagerbelasting   14  14  12.7  12.7 
 
 

 

Stokkering  
 

Bewaar de olie in de originele verpakking in afscherming van het licht of in een andere goed 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. 
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