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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Eurol Foodgrease Complex EP 2 is speciaal samengesteld 
uit medicinale witte oliën en geselecteerde grondstoffen 
(o.a. EP additieven), die zijn goedgekeurd door de U.S. 
Food en Drug Administration; dit witte vet is vrij van 
toxische componenten.

Eurol Foodgrease Complex EP 2 wordt aanbevolen voor 
smering van apparatuur en machines in de 
voedingsmiddelenindustrie (o.a. verwerking, transport en 
verpakking) die direkt of indirekt (kettingen, lagers, 
kranen etc.) met voedings-middelen in aanraking komen, 
en voor alle smeerpunten waarvoor een wit smeervet 
wordt voorgeschreven.

Eigenschappen Eurol Foodgrease Complex EP 2 : Voldoet 
aan NSF, FDA en USDA H1 normen. Geeft uitstekende 
smering tijdens de gehele –lange- levensduur.
Biedt goede bescherming tegen corrosie en oxidatie. 
Waterbestendig, reuk-, en smaakloos en vlekt niet. 
Absoluut niet giftig, mag gebruikt worden bij incidenteel 
contact met levensmiddelen. Groot temperatuurbereik. 

Fysische eigenschappen
Kleur Wit
Vlampunt 200 °C ASTM D 93
NLGI consistentie 2
Verdikkertype Aluminium 

ComplexBasisolie Type Pharmaceutical 
white oilBasisolieviscositeit 550 cSt ASTM D 445

4-ball weld load 600 kg ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur -20 - 140 °C
Druppelpunt 280 °C

Vetten - Food

Uitstekende EP en anti-slijtage eigenschappen.

Let op de verdraagzaamheid met andere vetten, 
raadpleeg de technische dienst.

Omschrijving

Eurol Foodgrease Complex EP 2
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