
Product gegevens

Optileb™GR 823 Range
USDA H1 Smeervet

Omschrijving
Castrol Optileb™GR 823 vet (voorheen Molub-Alloy Foodproof 823 FM)  is ontwikkeld voor algemene smering in de
levensmiddelen- en drankenindustrie. Overal waar incidenteel kontakt met levensmiddelen of dranken mogelijk is
verkleind  Optileb GR 823 het risico op contaminatie.
Optileb GR 823 vet is vervaardigd van zeer zuivere, eetbare blanke olie en bevat een door de Amerikaanse FDA (Food-
and Drug Administration) goedgekeurde verdikker. Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft Optileb GR 823
goedgekeurd en een USDA H1 status gegeven. Optileb GR 823 vetten hebben gunstige eigenschappen voor wat betreft
het schoonhouden van de werkruimten in de levensmiddelen en aanverwante industriën.

Toepassing
Optileb GR 823 kan worden gebruikt in alle soorten machines die een vet vereisen, dat ook bij hogere
temperaturen tot circa 135 °C bruikbaar is.
Het vet is zeer geschikt als smeermiddel voor de lagers van allerlei soorten transportsystemen zoals roller- en
kettingbanen.
Het dunnere vet Optileb GR 823-0 kan o.m. worden gebruikt in tandwielkasten met risico op lekkage. Het vet
vloeit direct terug en zorgt voor konstante smering van de tandwielkast.

Voordelen
Optileb GR 823 wordt omschreven als fysiologisch onschadelijk en mag gebruikt worden op plaatsen waar incidenteel
contact met levensmiddelen mogelijk is. Een eventuele lekkage leidt dus niet automatisch tot afkeur, of erger, “recall”
van uw product. Het hoge smeltpunt en de niet druipende eigenschappen maken de kans op verontreiniging van
verwerkte producten minimaal. Het vet is goed waterbestendig , dit geeft een aanzienlijk voordeel bij het schoonspuiten
van machines.
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Productspecificaties

Naam Methode Eenheden 823-0 823-1 823-2

Klassifikatie volgens DIN 51502  KPF 0 K-30 KPF 1 K-30 KPF 2 K-30

NLGI consistentie DIN 51818  0 1 2

Verdikker -  - Alu. complex Alu. complex Alu. complex

Conus penetratie
ASTM D217 /

ISO 2137
 0.1 mm  355 - 385 310 - 340 265 - 295

Druppelpunt
ASTM D566 /

ISO 2176
°C/°F - >230/>446 >230/>446

Viscositeit basisolie bij
 
40°C / 104°F

ASTM D445 /
ISO 3104

mm²/s  192 192 192

Viscositeit basisolie bij
 
100°C / 212°F

ASTM D445 /
ISO 3104

mm²/s  17.5 17.5 17.5

Vlampunt
ASTM D92 /
ISO 2592

°C/°F >200/>392 >200/>392 >200/>392

Gedrag in waterige omgeving DIN 51807-1 klasse 0 0 0

FAG-FE 9 Test
 
- A/ 1500/6000-120

DIN 51821-2  Pass  Pass  Pass  Pass

Koper corrosie test (100 °C, 24h)  ASTM D4048 klasse 1 1 1

Emcor test
ASTM D6138 /

ISO 11007
klasse  0/0 0/0 0/0

Rolstabiliteit
 
(5 hrs, 70°C / 158°F)

ASTM D1831  %  ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Vierkogelproef 
Kras diameter

DIN 51350-5D mm <0.60  <0.60  <0.60

Vloeidruk
 
-20°C / - 4°F

DIN 51805 mBar <250  <350 550

Gebruikstemperatuur - °C -30 / +120 -30 / +120 -30 / +120

Gebruikelijke fabrikage-toleranties voorbehouden
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Gebruikersadvies
Optileb GR 823 kan worden verwerkt met een handspuit of met alle gebruikelijke smeer- apparatuur.

Extra Informatie
Om een optimaal resultaat te bereiken moet bij voorkeur worden begonnen in nieuwe of goed gereinigde lagers,
is dit niet mogelijk volg dan onderstaande aanwijzingen.
Smeerintervallen moeten geleidelijk worden verlengd totdat zeker is dat al het vroeger gebruikte smeermiddel is
vervangen door Optileb GR 823
Bij toepassing met hogere temperaturen ( +100 °C)moeten de smeerintervallen worden aangepast aan de hand
van inspecties.

 
 
Voor meer informatie over regelgeving met betrekking tot olie in de levensmiddelenindustrie verwijzen wij graag naar
ons Industrie informatieblad “Foodgrade smeermiddelen”.

Dit product heette voorheen Molub-Alloy Foodproof 823 FM. 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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