
Product gegevens

Optileb GR 9830
Chemisch inert hoogtemperatuursvet

Omschrijving
Het synthetische speciaalvet Castrol Optileb™ GR 9830 is ontwikkeld voor wentel- en glijlagers, welke aan hoge
temperaturen worden blootgesteld. Ook is het vet bijzonder geschikt voor lekvrije smering in de
levensmiddelenindustrie. Optileb GR 9830  is samengesteld uit geavanceerde synthetische oliën en een “non-soap”
basis verdikker. Door de unieke samenstelling biedt het product uitstekende bescherming tegen slijtage waardoor
lange standtijden en verlengde smeerintervallen worden bereikt. Dit heeft voor de gebruiker een aanzienlijke
kostenbesparing tot gevolg.
 

Toepassing
Optileb GR 9830 is door zijn unieke eigenschappen zeer geschikt voor het smeren van bak- en droogovens in
bakkerijen en de conservenindustrie.
Door de lage vluchtigheid geeft Optileb GR 9830 zeer goede resultaten in vacuümtoepassingen, zoals coating-
installaties etc.
Toepassingen met constante temperaturen tot 250 °C, voor kortere periode tot 280 °C.
Optileb GR 9830 is BAM-gecertificeerd voor veilig gebruik in zuurstofinstallaties.
Geschikt voor smeerpunten waar het vet in kontakt komt met diverse chemicaliën, ook bij hoge temperaturen.
Smering met lange intervallen van kogel-, rol- en glijlagers.
Smeren en secundaire afdichting van alle afsluiters. (Hier is een apart informatieblad van beschikbaar)

Richtlijnen voor gebruik
Optileb GR 9830 kan verwerkt worden met de hand of alle gebruikelijke smeerapparatuur.
 

Voordelen
Optileb GR 9830 heeft een extreem lange standtijd en verlengt de smeerintervallen zonder risico van te weinig
smering, toename van de belasting of ontlaten van het smeermiddel.
Optileb GR 9830 is bruikbaar met alle gangbare afdichtingsmaterialen.
Optileb GR 9830 is chemisch inert tot 300 °C. Ook onder zware chemische belasting hardt het niet uit.
Door het lage verbruik heeft Optileb GR 9830 een positieve milieubijdrage.
Optileb GR 9830 wordt omschreven als ongevaarlijk en mag gebruikt worden in toepassingen waar incidenteel
kontakt met levensmiddelen mogelijk is (LGA Bayern 1990).
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Specificaties
Goedkeuringen
BAM voor zuurstofarmaturen (niet voor vloeibare zuurstof)
Tot 60 °C: max. 90 bar
Van 60°C tot 100 °C: max. 80 bar
 
LGA Bayern (Landesgewerbe-anstalt Bayern)
Versuchsanstalt für Bierbrauerei mit Institut
für Lebensmittelchemie und Biochemie: Fysiologisch onschadelijk
 
Bestand tegen
Optileb GR 9830 is bestand tegen diverse chemicaliën waaronder:

gechloreerde KWS  (1.1.1- trichloorethaan, trichloorethyleen, perchloorethyleen, chloorbenzeen)   
sterke zuren (zwavelzuur) en sterke alkaliën (natriumhydroxide)
halogenen (chloor, fluor en broom)
en een hele reeks andere chemicaliën waaronder: aceton, benzeen, benzol, boortrifluoride, hexaan, cyclohexaan,
dioxaan, aardgas, ethyleenacetaat, methyleenbromide, methylformiate, petroleumether, tetrahydrofuraan, tolueen
en xylol.

Productspecificaties

Test Methode Eenheid Optileb GR 9830

Kleur - - Wit

Dichtheid bij 15,6 °C - kg/m³ 1930

NLGI consistentie DIN 51818 - 2

Conuspenetratie ISO 2137 mm/10 265-295

Verdikker - - PTFE

Basisolie - - PFPE

Viscositeit basisolie
 

bij 40 °C
bij 100 °C
bij 200 °C

 
 

DIN 51366-D2161 mm²/s
 510
46
6,5

Viscositeitsindex ISO 2909 - 135

Vlampunt ISO 2592 °C Green

Stolpunt ISO 3016 °C -25

Gebruikstemperatuur - °C -20 / +280

Gebruikelijke fabrikage-toleranties voorbehouden.
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Opslag
Om een optimaal resultaat te bereiken, moet bij voorkeur met Optileb GR 9830 worden begonnen in nieuwe of goed
gereinigde lagers, omdat het vet niet mengbaar is met de meeste andere vetten. Voor het optimaal reinigen van de
lagers die voorheen met een ander vet werden gesmeerd, hebben wij het speciale oplosmiddel Castrol Tribol 1899
ontwikkeld. Op plaatsen waar het vet met het te verwerken product in aanraking kan komen, moeten de afdichtingen in
goede konditie zijn. Optileb GR 9830 bevat geen bestanddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Boven 250 °C
vormen zich dampen die nadelig voor de gezondheid kunnen zijn en is goede afzuiging noodzakelijk.
 
 

Dit product heette voordien Molub-Alloy Foodproof 9830, de naam werd in 2015 gewijzigd.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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