
ADDINOL  FOODPROOF  PL  29-07

•  Gode flydeegenskaber

•  God  vandfortrængende  effekt

•  Korrosionsforebyggende  egenskaber

•  Gode indtrængningsegenskaber

•  Optimeret  lav  viskositet

•  Fremragende  egnethed  til  midlertidig  beskyttelse  af
metaloverflader  mod  korrosion

•  Fremragende  beskyttelse  af  metalliske  emner  under  transport  og
opbevaring

Side  1  af  2

•  Nem  frigørelse  af  faste  dele

•  Der  dannes  en  olieagtig  beskyttelsesfilm,  efter  at  emnet
er helt  tørt.

•  Enkel  påføring  ved  at  dyppe,  børste  eller  sprøjte

•  Pålidelig  smøring  selv  ved  meget  lave  temperaturer

•  Påføring  på  fugtige  overflader

•  Stabil  korrosionsbeskyttelse
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FORDELE  EGENSKABER

GODKENDELSE /SPECIFIKATIONER
Opfylder  kravene  iflg.  til:  
  FDA  Titel  21  CFR  178.3570

Opført  og  godkendt  i  henhold  til: 
   NSF-H1  -   Kosher -  Halal  (under udarbejdelse)

PRODUKT  BESKRIVELSE
ADDINOL  FoodProof  PL  29-07  er  et  indtrængende  smøremiddel  med  
lav  viskositet  baseret  på  syntetiske  basisolier  og  indeholdende  anti-
korrosions-  og  vandfortrængende  additiver.

Alle  ingredienser  i  ADDINOL  FoodProof  PL  29-07  er  fysiologisk  
uskadelige  og  opfylder  de  europæiske  retningslinjer,  NSF  kategorien  
H1  samt  kravene  iht.  til  Kosher  og  Halal.  Ingredienserne  opfylder  
desuden  de internationalt  accepterede  FDA-standarder,  og  er  fri  for  
allergener iflg.  til  forordning  (EU)  nr.  1169/2011,  bilag  II.

ANVENDELSE

SMØREMIDLER  TIL  FØDEVAREINDUSTRIEN

Udgave  01/2023



ADDINOL  FOODPROOF  PL  29-07

ADDINOL  -  Eksperterne  for  højtydende  smøremidler

Metode  iflg.  til

Udgave  01/2023

Fødevaresikker  PL  29-07

Dataene  i  dette  produktblad  repræsenterer  vores  nuværende  videns-  og  erfaringsniveau.  På  grund  af  de  forskellige  specifikke  anvendelser  fritager  
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.  
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.

SPECIFIKATIONER  OG  TYPISKE  PARAMETRE

DIN  ISO  2909

ASTM  D  7346

Egenskaber

Side  2  af  2

DIN  51757

ved  100°C

ved  15°C

visuel

ved  40°C

ASTM  D  93

klar,  fri  for  forurening

ISO  3448

820 

ASTM  D  7042

°C

°C

mm²/s

kg/m³

ISO-klasse

Kinematisk  
viskositet

Viskositetsindeks

Flammepunkt

Pour  Point

Vi  hos  ADDINOL  udvikler  og  producerer  mere  end  600  højtydende  smøremidler  af  den  nye  generation.  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  ekspertise  og  den  individuelle  
kunderådgivning  fra  vores  kompetente  eksperter.  Vores  virksomhed  har  verdensomspændende  aktiviteter.  ADDINOL  højtydende  
smøremidler  distribueres  af  mere  end  120  internationale  partnere.

Massefylde

mm²/s

_

7

7,0

2,2

115

150

≤ -48
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Testtilstand / enhed Udseende




