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NUTRACLEAN XD 876 FDA 
 

Voedingsgekeurde koudontvetter  
 

 

Omschrijving 
 

NUTRACLEAN XD 876 FDA is een technische zuivere vloeistof voor het ontvetten en reinigen van 
machine-onderdelen en transportbanden, prepareren van verfklare ondergrond, reiniging van 
spanningsvrije elektrische onderdelen, verwijderen van metaalbewerkingsvloeistoffen en 
antiroestproducten van oppervlakken voorkomende in de voedingsindustrie waar accidenteel contact met 
de voedingswaren mogelijk is 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

NUTRACLEAN XD 876 FDA is een totaal gedesaromatiseerde geurloze technische vloeistof vrij van 
aromatische additieven en halogene grondstoffen (Cl, F, Br) die dankzij een sterk doorgedreven raffinage 
een krachtig ontvettend vermogen heeft op alle oliën, vetten en voorkomende verontreiniging in 
industriële toepassingen. De multifunctionele toepassing maakt van dit product een universele ontvetter 
met een polyvalent gebruik in de gehele voedingsnijverheid.  
Toepasbaar in Cleaning Unit, onderdelen reinigingstafel, dompelbad, manueel met doek of borstel, 
ultrasoon bad. 
 
 

 

Goedkeuringen 
 

USDA – H1 2003 N° 150173 
FDA 21 CFR 172-182 
FDA – A3 
HACCP - GMP 
 
 

 

Specificaties 
Ontwikkeld voor ontvetting en reiniging van onderdelen en oppervlakken in de voedingsindustrie in de 
directe nabijheid van de te verwerken voeding waar accidentele contaminatie kan gebeuren zonder 
gevaar voor een ernstige schadelijke pollutie van het eindproduct 
 
 

 

Karakteristieken 
      Eenheid  Waarden  Methode                                           

Uitzicht      dun vloeibaar  visueel 
 Geur      reukloos  cotatie 
 Densiteit bij 20°C     kg/m³  761   NFT 60 101 
 Vlampunt      °C   62   ISO 2719 – NF M 07 036 
 Viscositeit bij 20°C     mm²/s  1.88   NF T 60 100 
 KB index     28   ASTM D 1133-94 
 Verdampingssnelheid     Ether = 1  75   DIN 53170 
 Diëlektrische weerstand    KV   + 40   ASTM D 877  
 

 

Stokkering  
 

Bewaar de vloeistof in de originele verpakking in afscherming van vuurhaarden en ontstekingsbronnen, 
afgeschermd van het licht in een goed geventileerde en afgesloten overdekte plaats op een daarvoor 
voorziene opvangbak. 
Bij het gebruik geen open vuur aanmaken noch roken, niet toepassen op verhitte of gloeiende 
oppervlakken, voor gebruik de vloeistof niet opwarmen, voorkom contact met kleding en huid om irritatie 
te vermijden, verzadigde vodden verwijderd houden van verhitte- en ontstekingsbronnen, gemorste 
vloeistof verwijderen met absorbtiekorrels, buiten bereik van kinderen bewaren, het verwerkte product niet 
in de afvoer werpen, gebruik steeds beschermende kledij bij het werken met reinigings- en 
ontvettingsproducten. 
 

 

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- NUTRACLEAN XD 876 FDA  01/08/02              vervangt alle vorige publicaties 


