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Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af 
produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

     VET-68 Steril Olie 

Beskrivelse: VET-68 er en speciel raffineret syrefri hvid olie, der opfylder de medicinske renhedskrav til brug indenfor 
fødevarevirksomheder, hospitaler og apoteker.  

Anvendes som smøremiddel til kæder, kabler, ruller, knaster, transportører, styreskinner, slæder, stempler, drejehjul, kæde- 
og tandhjul. Rustbeskytter og smører.  

VET-68 har en god vedhæftningsevne og kan tåle vand- og dampafskylning.  

Anvendes indenfor en lang række industrier, hvor der er behov for en helt farveløs olie samt til smøring i produktioner, hvor 
der ikke må forekomme misfarvning af færdigvarer. Anvendes endvidere indenfor tekstilindustrien samt i kosmetik-, 
medicinal- og fødevareindustrien, hvor der er store krav til hygiejnen, og hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan 
udelukkes.  

Lever op til kravene i henhold til FDA 21 CFR 178.3570 til brug inden for fødevareindustrien og er registreret under NSF-H1.  

Egenskaber:  

 NSF-registreret H1 

 all-round smøremiddel  

 højt raffineret  

 beskytter mod rust  

 misfarver ikke færdigvarer  

 lugtfri  

 pharmacopeolie  

 til fødevareindustrien  

 forurener ikke  

 farveløs og drypfri  

 vedhæftende - tåler vand- og dampafskylning  

 fra -18°C til +185°C 

 
 
 
 
 
Tekniske data: 
Varenummer/indhold:  19675 500ml spray 8632 5 liter 8638 209 liter 
Vægt:   384g  3,86 kg 220 kg 
Farve:   Transparent  Transparent Transparent 
Drivmiddel:   Propan/Butan 
NSF-Registrering   Kat. H1 - 127921 
 
 
 
 
 
 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: For Spray gælder: Emballagen skal opbevares på et godt 
ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges 
på steder med god ventilation. For dunk gælder: Ingen særlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet. 
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