EKO MED WHITE OIL 30, 55
Φαρμακευτικά Παραφινζλαια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ςειρά EKO MED WHITE OIL περιλαμβάνει άριςτα διυλιςμζνα φαρμακευτικά
παραφινζλαια που ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ US FDA 21 CFR 172.878, για άμεςθ
επαφι με τα τρόφιμα και US FDA 21 CFR 178620(a), για ζμμεςθ επαφι με τα τρόφιμα.
Η υψθλι κερμοκραςία κατά τθν διαδικαςία που ακολουκείται για τθν παραγωγι των
λιπαντικϊν αυτϊν και θ απουςία νεροφ ςτο προϊόν εξαςφαλίηουν ότι το τελικό προϊόν είναι
απαλλαγμζνο βακτθριακισ επιμόλυνςθσ.
Η ςφνκεςι τουσ είναι τζτοια ϊςτε να είναι απαλλαγμζνα από τοξικοφσ πολυκυκλικοφσ
αρωματικοφσ υδρογονάνακρακεσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τισ προδιαγραφζσ Food and Drug
Administration (F.D.A.) για τα φαρμακευτικά παραφινζλαια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
US F.D.A 21 CFR 178.3620 (a) / 172.878, European Pharmacopoeia

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Χρθςιμοποιοφνται ςτθν φαρμακευτικι βιομθχανία ςαν πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι
αλοιφϊν, χαπιϊν μαλακτικϊν κ.λ.π, ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν και γενικά ςε κάκε
εφαρμογι ςτθν οποία απαιτείται υψθλι ποιότθτα, κακαρότθτα και μεγάλθ χθμικι
ςτακερότθτα.
Σο EKO MED WHITE OIL 55 χρθςιμοποιείται επιπλζον ςτθν βιομθχανία τροφίμων για τθν
λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν που ζρχονται ςε επαφι με τρόφιμα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Ιοφλιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιδιότητες
Χρϊμα Saybolt

EKO MED WHITE OIL 30
+30

EKO MED WHITE OIL 55
+30

Ειδικό βάροσ 15C, Kg/l

0,861

0,867

Κινθματικό Ιξϊδεσ @ 40C. cSt

30

71

Κινθματικό Ιξϊδεσ @ 20C, cSt

84

220

Δυναμικό Ιξϊδεσ @ 20οC, cP

71

198

θμείο ανάφλεξθσ, C

200

240

θμείο Ροισ, C

-12

-12

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.
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