
Product gegevens

Optileb™ CH serie
synthetische kettingolie

Omschrijving
De Castrol Optileb™ CH serie (voorheen Viscoleb) bestaat uit een aantal synthetische kettingoliën, welke speciaal
ontwikkeld zijn om te kunnen voldoen aan de geldende regelgeving in de voedingsmiddelenindustrie. Speciale
additieven in de producten zorgen voor een goede bescherming tegen slijtage en corrosie. De producten zijn USDA H1 /
NSF goedgekeurd, vastgelegd in Certificaatnummer 134162.

Toepassing
Castrol Optileb CH kettingoliën kunnen ingezet worden daar waar incidenteel contact met voedingsmiddelen technisch
onvermijdelijk is. De producten zijn zeer goed bestand tegen uitwassing door water, en door een goede drukopname
blijven zij optimaal presteren onder hoge belastingen. Neutraal in smaak en reuk, worden de oliën hoofdzakelijk ingezet
als smeermiddel voor
(transport)kettingen in voedselproductielijnen, vulmachines en verpakkingsmachines. Castrol Optileb CH 32 is speciaal
ontwikkeld voor toepassing bij een lage temperatuur, zoals bijvoorbeeld in koeltunnels of vriesinstallaties.

Voordelen
USDA H1 / NSF Goedgekeurd ** en fysiologisch veilig.

de goede hechting maakt dat het waterbestendig is en dus moeilijk uitspoelbaar / uitwasbaar.
mengbaar met minerale olie en breed toepasbaar.
hoog penetrerend vermogen.
optimale bescherming tegen slijtage en corrosie.

 
 
 
** Om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de richtlijnen van het HACCP dient bij overgang van conventionele minerale
smeermiddelen naar USDA goedgekeurde producten immer gereinigd te worden. 
   
Castrol Optileb CH 280 en Optileb CH 1500 is slechts verkrijgbaar in spuitbussen. Bij deze toepassing zorgt het drijfgas
voor een tijdelijk zeer lage viscositeit van de olie, en daardoor voor een zeer goede indringing in de ketting. Na
uitdamping van het drijfgas garandeert de dikke olie een optimale bescherming van de ketting.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheid CH 32 CH 150 CH 280 CH 1500

Kleur Visueel - Transparant Transparant Transparant Transparant

Basisolie - - PAO PAO PAO PAO

ISO VG klasse DIN 51519 - 32 150 - 1500

Dichtheid bij
15°C

 ISO 12185 kg/m³ 830 850 850 870

Viscositeit bij 
40°C

 ISO 3104 mm²/s 31 144 286 1443

Viscositeit bij 
100°C

ISO 3104 mm²/s 5.8 18.6 30.6 103

Viscositeitsindex  ISO 2909 - 128 145 145 158

Stolpunt  ISO 3016 °C <-60 -42 -36 -24

Vlampunt  ISO 2592 °C 220 236 232 224

Kopercorrosie test ASTM D130 - 1a 1a 1a 1a

Staalcorrosie test DIN 51355 - 0 0 0 0

Deze technische data is gebaseerd op een gemiddelde van meerdere testresultaten. Bij verdere tests kunnen minimale
verschillen optreden.

Extra Informatie
Bij normaal gebruik bestaat er geen bijzonder gevaar. Voor dit produkt is geen etiket van toepassing volgens de Wet
Milieugevaarlijke Stoffen. Van dit produkt is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar. In spuitbussen heeft dit product
het etiket "licht ontvlambaar".

Dit product heette voorheen  Viscoleb. De naam is 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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