eni Ribes White Oil

FICHA TÉCNICA

Eni Ribes White Oil são óleos brancos medicinais, incolores, inodoros
altamente refinados
CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos)

Eni Ribes White Oil

Aspeto (ASTM D-4176)
Odor
Sabor
Cor Saybolt (ASTM D-156)
Densidade a 15°C (ASTM D-4052)
Viscosidade a 40 °C (ASTM D-445)
Ponto de inflamação (COC)(ASTM D-92)
Ponto de fluidez crítica (ASTM D-97)

kg/l
mm2/s
°C
°C

22

70

límpido
inodoro
insípido
+30
0,866
22
190
-12

límpido
inodoro
insípido
+30
0,874
70
220
-12

PRESTAÇÕES
Apropriados em casos de contacto acidental com alimentos por serem óleos
medicinais incolores, inodoros e insípidos, com certificação NSF H1.
Graças aos seus registos são adequados para o processamento de alimentos
de acordo com os padrões KOSHER e HALAL.
Elevada proteção contra a corrosão nas bandejas, correias suspensas e
superfícies em contacto direto com alimentos (certificação NSF H3).
Ideais como agentes desmoldantes para churrasqueiras e tabuleiros,
prevenindo a adesão de comida, com certificação NSF 3H.
Graças à sua boa estabilidade à oxidação, suportam prolongados intervalos de
mudança sob trabalhos de longa duração.
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
-Farmacopea Italiana
-Farmacopea Europea
-US FDA, 21 CFR 172.878
-US FDA, 21 CFR 178.3620 (a)
-NSF H1, H3, 3H (Nº 155029, ISO 22) (Nº 155030, ISO 70)
-KOSHER
-HALAL
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APLICAÇÕES

FICHA TÉCNICA

Eni Ribes White Oil é recomendado para aplicações em contato direto com
alimentos, tais como desmoldante, lubrificação e proteção de grelhas e bandejas
para produtos de panificação, facas e tábuas para corte de frutas, legumes e carne;
também para correias suspensas onde o contacto com alimentos é inevitável.
Eni Ribes White Oil 22 é particularmente recomendado para a lubrificação
de rolamentos, juntas, guias e transportadoras que trabalham na indústria alimentar,
onde o contacto acidental entre alimentos é possível (NSF H1). É recomendado
também para o uso na indústria farmacêutica, cosmética e no fabrico de alimentos
para animais. É também adequada para a lubrificação de sistemas pneumáticos.
Eni Ribes White Oil 70 é particularmente recomendada para a lubrificação
de rolamentos, engrenagens, correntes, guias, fusos e transportadores que operam
na indústria alimentar, onde o contacto acidental com alimentos é possível (NSF
H1). É recomendado também para o uso na indústria farmacêutica, cosmética e no
fabrico de alimentos para animais. Também adequado como plastificante para a
produção de material de plástico nas indústrias alimentares e farmacêuticas.
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