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FRIJASOL 2
Synthetisch voedingsgekeurde EP smeervet met breed temperatuursbereik voor gebruik in zowel
diepvries als bakkerij installaties

Omschrijving
FRIJASOL 2 is een synthetisch hoogwaardig voedingsgekeurde vet voor de smering van lagers, rollagers,
kabels, open tandwielen, glijlagers, geleidingsprofielen, tandlatten en gewrichten onderworpen aan zeer
lage temperaturen tot –50°C voorkomend in de agro-alimentaire diepvries industrie waar toevallige
vervuiling kan optreden met de verwerkte voedingsgrondstoffen. Door zijn hoge temperatuursstabiliteit tot
+200°C kan FRIJASOL ook toegepast worden in de omgeving van ovens en fornuizen.

Gebruiksaanwijzing
Foodgrade geurloos en smaakloos vet met EP toevoegingen voor een uitstekende smeerfilm bij matige
tot zware belastingen, onoplosbaar in water met een zeer hoge weerstand tegen stoom, uitstekende anti-
slijtage weerstand met anti-roest en anti-corrosie additieven, grote hechtkracht op alle oppervlakken met
een waterafstotend effect, sterke weerstand tegen veroudering specifiek ontwikkeld voor gebruik in zeer
lage temperaturen tot –50°C doch eveneens te gebruiken in omgevingstemperaturen tot +200°C.
Beantwoord aan de strenge USDA-H1 norm voor gebruik in de gehele voedings- en dranken-industrie.
Mag gebruikt worden in direct contact met voedingsverwerkende processen.

Goedkeuringen
USDA – H1 N° 143189
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620 - FDA – A
HACCP – GMP 2002
FARMACOPEE 1997

Specificaties
Door zijn uitzonderlijke samenstelling is dit smeervet veilig bruikbaar in toepassingen waar een
accidenteel contact kan gebeuren met de voedingswaren zonder dat, in de aangeboden formulering, er
ernstige schadelijke vervuiling kan gebeuren van het eindproduct.

Karakteristieken

Eenheid Waarden Methode

Consistentie NLGI 2
Structuur glad
Kleur licht bruin
Zeeptype anorganisch
Basisolie synthetisch CODEX kwaliteit
Druppelpunt °C onmeetbaar ASTM D 566
Penetratie mm/10 @ 25°C 265/295 ASTM D 217
4-kogeltest mm 0.6 ASTM D 2596
koperstrip corrosie conform DIN 51811
gebruikstemperatuur °C -50 tot +200°C

Stokering
Bewaar het vet in de originele verpakking in afscherming van regen en stof op een daartoe 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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