
# 382 Mul   HTC -H1 højtydende hvid levnedsmiddelolie  l hy-
drauliksystemer, transmissioner, vakuumpumper og alle typer 
kompressorer, der opererer indenfor fødevarer- og medicinalin-
dustrien.

MULTIFUNKTIONEL 
Mul   HTC -H1 er en fødevareklassifi -
ceret hvid olie  l indendørs brug
 l alle typer hydrauliksystemer,

kompressorer, vakuumpumper,
kæder og transmissioner. 

KRAFTIG BESKYTTELSE
Mul   HTC -H1 er trykforstærket med 
en helt gi  fri addi  vpakke , der gi-
ver lav frik  on, høj skumningsresis-
tens, lang holdbarhed og reduceret 
olietemperatur ved hård dri  .

RENESTE PARAFFINOLIER
Mul   HTC -H1 er baseret på den 
fi neste  lgængelige hvide paraf-
fi nolie. Fuldstændig farveløs og har 
næsten ingen lugt og smag og er 
helt fri for allergener.

FORHINDRER DRIFTSTOP
Mul   HTC -H1 besky  er mod dan-
nelse af lak, slam og andre afl ej-
ringer, hvilket forhindrer forekomst 
af dri  sforstyrrelser. 

FRI FOR ALERGENER
Mul   HTC- H1 indeholder et kon-
serveringsmiddel der eff ek  vt 
forhindrer bakterievækst og er fri for 
allergener, produkter fra dyr, nødder 
eller gene  sk modifi cerede organis-
mer.

FORHINDRER OLIESPILD
Mulit HTC  gendanner og vedlige-
holder pakdåser og o-ringe, hvilket 
minimerer oliespild og uønskede 
repara  onsomkostninger.

FORDELE
• Fremragende korrosionsbeskyt-

telse
• Kra  ig slitagebesky  else
• Fremragende oxida  onsstabilitet
• Modstand mod nedbrydning
• Fremragende hydroly  sk stabili-

tet
• Høj skumningsresistens
• Lang  dsholdbar
• Vedligeholder gummimaterialer 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Hydrauliksystem, Stempel-, Skrue-  
og lamelkompressorer, vakuum-
pumper og transmissioner.

OBS! Brug anbefales IKKE i kulde 

SPECIFIKATIONER: 
USDA -H1, DIN 51 524-1 og 2, DIN 51 506

Transparent
32 / 46 / 68 / 100
32 / 46 / 68 / 100 Cst 
6,5 / 7,2 / 9,1 / 12 Cst
-18°C
110
Paraffi  n
+238°C
0
0
0
208L, 20L, 4L
382 
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Farve :
Iso vg :

Viskositet 40°C :
100°C :

Flydetemp :
Index :

Baseolie :
Flammepunkt :

Skumningstest I  :
II :

III :  
Emballage:

Art.nr :
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