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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX – це серія багатоцільових медичних білих олив, 

сформульованих на парафіновій мінеральній основі з високим ступенем чистоти. Оливи 
прозорі, безбарвні, не мають запаху та смаку. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

• Нетоксичні. Відповідають вимогам NSF H-1 і 3H; 

• Мають відмінну змащувальну здатність; 

• Проявляють добрі антикорозійні та антиоксидантні властивості; 
• Повністю прозорі і безбарвні; 
• Міцно зчіплюються зі поверхнею змащення.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця серія олив призначена для застосування в харчовій, текстильній, фармацевтичній та 
косметичній промисловості. У харчовій промисловості оливи можуть використовуватися як 
мастильний матеріал для змащення форм, матеріал для полірування або консервант. Інші 
сфери застосування: 
- пластифікатор у пластмасовій і гумовій промисловості та як носій для застосування в 
косметиці, фармакопеї та продуктах харчування; 
 - теплоносій в закритих системах з робочими температурами до +250 °C; 
- піногасник; 
- базова олива для приготування мастильних матеріалів і мастил; 

- багатоцільова олива. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

NSF H-1 & 3H 

European Pharmacopoeia, 6th edition 

FDA [21 CFR 172.878, 178.3620 (a)] 

US Pharmacopoeia, USP XXIII 

British Pharmacopoeia, 2009 edition 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX  15  22  32  68 

Клас в’язкості ISO - 15  22  32  68 

Зовнішній вигляд візуально прозорі, безбарвні 
Колір ASTM D-156 +30  +30  +30  +30 

Густина, kg/m3 @15°C ASTM D-1298 843  842  851  866 

В'язкість, cSt @40 °C ASTM D-445 12-18  18-26  28-36  64-72 

В'язкість, cSt @100 °C ASTM D-445 3,8  4,67  5,28  9,2 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 190  >190  195  >210 

Температура застигання, °C ASTM D-97 -12  -12  -12  -12 

Смак - Не має Не має Не має  

Запах - Не має Не має Не має  
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