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COMPRALUB FD-S 
 

100 % synthetische voedingsgekeurde compressorolie voor toepassing in schroef-, paletten- en 
zuigercompressoren werkend in de voedingsindustrie. 
 

 

Omschrijving 
 

COMPRALUB FD-S is een reeks vol-synthetische compressoroliën met een uitgelezen additievenpakket 
en een zeer hoge viscositeitsindex voor een zeer optimale smering van cilinders en drijfwerk van schroef-, 
zuiger- en schotten- compressoren, compressoren bestaande uit meerdere trappen en vacuümpompen 
conform de strenge USDA-H1 norm.   
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Op basis van voedingsveilige reukloze, geurloze en smaakloze synthetische oliën en toevoegingen voor 
een uitstekende weerstand tegen oxidatie waardoor koolvorming op warme compressoronderdelen 
vermeden worden, zeer hoge weerstand tegen smeerfilm degradatie ook bij de hoogste 
bedrijfstemperaturen, bevat een uitgelezen additievenpakket tegen slijtage, schuimvorming, roestvorming 
en metaaloxidatie, goed waterafscheidend vermogen.  Het lage stolpunt en de dunvloeibaarheid bij koude 
temperaturen vergemakkelijken het koudstarten.  Zeer grote weerstand tegen frictie en een uiterst 
stabiele viscositeitsverloop bij sterk schommelende temperaturen. 
 
 

 

Goedkeuringen 
 

NSF – H1 2003 N° 136089 (FD 46 S)  / 2003 N° 136090 (FD 68 S) / 2003 N° 136091 (FD 100 S)  
AFNOR  E 60 200     CB HV 
FARMACOPEE 1997     DIN 51 506   VD-L 
FDA 21 CFR 178.3570   -   FDA – A   DIN 51 354   FZG     LS  10 
HACCP  -  GMP 2002 
 
 

 

Specificaties 
Geformuleerd op basis van voedingsveilige oliën en grondstoffen die in de aangeboden samenstelling 
toepasbaar zijn in de directe nabijheid van verwerkte voeding waar een accidentele contaminatie kan 
gebeuren zonder gevaar voor een ernstige schadelijke pollutie van het eindproduct. 
 
 

 

Karakteristieken 
                  Eenheid FD 46 S FD 68 S FD 100 S  
 Viscositeitsgraad  ISO  46  68  100 
 Kleur      kleurloos kleurloos kleurloos 
 Densiteit bij 15°C  gr/cm³  0.830  0.830  0.830 
 Viscositeit bij 40°C  cSt  46  68  100 
 Viscositeit bij 100°C  cSt  8.5  11.5  15 
 Viscositeitsindex    165  165  165 
 Stolpunt   °C  -36  -34  -32 
 4-kogeltest   mm  0.35  0.35  0.35 
 TOST oxydatietest  h  + 2000  + 2000  + 2000 
 
 

 

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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