
ADDINOL  FoodProof  XHF  460  S  SPRAY

FORDELE  OG  FORDELE

GODKENDELSE /  SPECIFIKATIONER

LEVERING

EGENSKABER

HÅNDTERING

PRODUKTER  TIL  FØDEVAREINDUSTRIEN

•  God  modstand  mod  miljøpåvirkninger

•  ISO  3448

•  Klor-,  brom-  og  fluorfri  drivgas  baseret  på  propan-
butan

•  21  CFR  178.3570

•

•  Fremragende  slidbeskyttelse

•  Anvendes  fortrinsvis  til  lugtfri,  termisk  stabil  smøring  af  alle

•  Trænger  ind  i  kæden  med  det  samme

•  Effektiv  smøring  også  under  høje  krav

Side  1  af  2

•  Meget  velegnet  til  lejer,  føringsveje  og  glideflader  i
højtemperaturområdet  i  fødevare-,  kosmetik-  og  medicinalindustrien

Godkendt  og  opført  i  henhold  til:

•  Fremragende  slidbeskyttelse

•  Høj  beskyttelse  af  kædeleddene

Alle  ingredienser  er  fysiologisk  
uskadelige.

Viskositet  svarer  til  klassificering:

med  mad  kan  ikke  udelukkes

smalle  mellemrum.  Hold  altid  alle  kæder  olierede.

•  Ozonvenlig

Opfylder  renhedskravene  i  henhold  til:

•  DIN  51519

•  Bredt  temperaturområde

•  Fremragende  temperaturstabilitet
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Ikke  desto  mindre  skal  en  oversmøring  undgås  for  at  forhindre  
unødvendig  forurening  af  fødevarer  og  råvarer.

•  Kan  bruges  både  ved  høje  temperaturer  og  temperaturer
under  nul

•  Kompatibel  med  de  mest  almindelige  tætningsmaterialer

PRODUKT  BESKRIVELSE

ADDINOL  FoodProof  XHF  460  S  Spray  er  baseret  på  fuldsyntetiske  
basisolier.  Alle  indholdsmaterialer  er  fysiologisk  harmløse  i  henhold  
til  kravene  i  NSF  kategori  H1  samt  de  respektive  europæiske  
retningslinjer.  Den  er  lys  farve  og  lugtfri.

Temperaturområde  fra  -30  °C  op  til  +250  °C.

ANVENDELSE

slags  højtemperaturkæder

•  Lys  farve  og  lugtfri

Ryst  dåsen  godt  inden  brug  og  spray  fra  ca.  
20-30  cm.  Produktet  trænger  mellem
kædeleddene  også  ind  i  det  meste

•  Ingen  klæbrige  eller  klæbrige  rester

•  NSF  H1  (reg.nummer  139  241)

•  Velegnet  til  smørepunkter,  hvor  der  er  direkte  kontakt

Særligt  velegnet  til  smøresteder,  hvor  direkte  kontakt  med  
fødevarer  ikke  kan  udelukkes

Leveres  i  500  ml  spraydåser  (12  stk./karton).

•  Fri  for  lækage

Socco A/S Egholmvej 8 - 7160 Tørring - +45 7585 2323 
socco@socco.dk - www.socco.dk  



SPECIFIKATIONER  OG  TYPISKE  PARAMETRE

ADDINOL  -  Eksperterne  for  højtydende  smøremidler

°C

1

Flammepunkt  -  blanding

0

Temperaturområde

ved  100°C

°C

139  241
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Metode  A

Feature

<  -20

ved  40°C

Vi  hos  ADDINOL  udvikler  og  producerer  mere  end  600  højtydende  smøremidler  af  den  nye  generation.

°C

461

Blandt  disse  er  bilsmøremidler  til  de  højeste  krav  og  banebrydende  udviklinger  til  industrielle  applikationer.  Vores  kunder  over  
hele  verden  nyder  godt  af  den  høje  og  stabile  kvalitet  af  vores  ADDINOL  højtydende  smøremidler,  vores  knowhow  og  den  
individuelle  kunderådgivning  fra  vores  kompetente  eksperter.

Hældepunkt

ved  20°C

DIN  EN  ISO  2160

Massefylde  –  aktivt  middel

ASTM  D  7346

COC

kg/m³

<  -2,0

DIN  EN  ISO  2592

52,8

-30  op  til  +250

Side  2  af  2

ved  100°C,  3  timer

Testtilstand /  enhed

Viskositet  –  aktivt  middel

FoodProof  XHF  460  S  SPRAY  Metode  iht.  til

Vores  virksomhed  har  verdensomspændende  aktiviteter.  ADDINOL  højtydende  smøremidler  distribueres  af  mere  end  90  
internationale  partnere.

korr.niveauKorrosion  mod  stål

ved  20°C

Damptab  –  aktiv  
ingrediens

mm²/s

DIN  51581-1

COC

>  270

852

ved  250°C,  1  time

korr.niveau

Flammepunkt  –  aktivt  middel

ASTM  D  7042

NSF  registreringsnummer

-  45

Kobberkorrosion

kg/m³

Massefylde  -  blanding

Ma.-%

DIN  ISO  7120

mm²/s
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°C

DIN  51757
708

ADDINOL  FoodProof  XHF  460  S  SPRAY

Derfor  forbeholder  ADDINOL  Lube  Oil  GmbH  sig  retten  til  at  ændre  tekniske  data  i  dette  produktdatablad  uden  varsel.  I  tvivlstilfælde,  så  tøv  ikke  med  
at  kontakte  vores  kunders  rådgivningsservice.

Dataene  i  dette  produktblad  repræsenterer  vores  nuværende  niveau  af  viden  og  erfaring.  På  grund  af  de  forskellige  specifikke  anvendelser  friskriver  
de  dog  ikke  brugeren  fra  sin  egen  undersøgelse.  Oplysningerne  heri  må  ikke  bruges  til  at  udlede  en  juridisk  bindende  garanti  for  specifikke  egenskaber  
eller  egnetheden  til  et  bestemt  anvendelsesformål.  Detaljerede  sikkerheds-  og  toksikologiske  data  samt  sikkerhedsinstruktioner  for  hvert  produkt  kan  
hentes  fra  de  tilsvarende  Material  Safety  Data  Sheets  (MSDS).  Højtydende  smøremidler  fra  ADDINOL  er  under  løbende  udvikling.




