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Smøremidler til føde- og drikkevarer produktion
Skræddersyede løsninger til kritiske applikationer
ANDEROL er en førende producent af high performance speciale smøremidler, med mere end 60 års erfaring indenfor en bred vifte af industrielle applikationer. I 1950 valgte ANDEROL at gå nye veje inden for udvikling af smøremidler, hvor man 100% valgte at satse på syntetisk teknologi. Denne satsning medførte at
Anderol i 1960-erne etablerede sig et globalt ry som en producent af high performance smøremidler inden
for de industrielle markeder, især i luftkompressorer og vakuumpumper.
ANDEROL i Europas hovedkvarter ligger i Maastricht, Holland.Den strategiske placering giver os mulighed
for at være tæt på de vigtigste markeder. ANDEROL produkter sælges i mere end 50 lande verden over.
Større lande betjenes via vores omfattende netværk af nøje udvalgte, dedikerede forhandlere.
ANDEROL’ brede produktlinie udmærker sig inden for applikationer med ekstreme temperaturer, inden for
filled-for-life udstyr og under særdeles vanskelige eller forurenet betingelser.
Anvendelsen af Anderol produkter reducerer behovet for vedligeholdelse, forbedrer driftseffektiviteten og
øger maskinens levetid betydeligt, hvilket samlet medfører en driftsøkonomi.
Hvis du ønsker forbedrede præstationer af dit kritiske udstyr, så ring til os i dag. Vi er glade for at diskutere
vores smøremidler, give oplysninger om yderligere tekniske specifikationer og tilbyde råd og vejledning om
spørgsmål om specialsmøremidler.
Produktdata- og sikkerhedsdatablade tilsendes efter anmodning eller kan rekvireres via yxlube.dk
2

INDHOLDSFORTEGNELSE
SALGSSERVICE
/ SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HOVEDKONTOR

KUNDECENTER

PRODUKT / TEKNIK

YX Smøreolie A/S
Buddingevej 195
DK-2860 Søborg

Telefon: +45 7011 5678
E-mail: sales@yxlube.dk

Telefon: +45 7011 5679
E-mail: teknik@yxlube.dk

Telefon: +45 7011 5678
Internetadresse: yxlube.dk
E-mail: sales@yxlube.dk


Levering
Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt.
Reklamation på leverede varer afgives til vort Kundecenter seneste 8 dage efter levering.

Betaling
Fakturadato + 15 dage.

Småleverancetillæg pr. 1. juni 2022
Ved ordre under 100 liter/-kg eller fakturabeløb under kr. 2.000,00 excl. afgifter, spildoliegebyr og moms pålægges et småleverancetillæg på kr. 175,00 excl. moms.
Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

Spildoliegebyr pr. 1. januar 2022
På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,05 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer
begrænses.

Afhenting af spildolie:
Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne.
Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhentede mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.
Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed… det er gratis!
Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 liter eller 1.000 liter til opsamling af
din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.
Hvad gør du nu?
Ring på 7022 3696 eller gå ind på Spildolie | Afhentning og håndtering | Marius Pedersen A/S og bestil afhentning eller levering af palletanke.
Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på
mail teknik@yxlube.dk.

Afgifter
Energi- og CO2 afgift.
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EMBALLAGESTØRRELSER
EMBALLAGE
1/1 tromle
1/4 tromle
20 liter dunk
5 liter dunk
1 liter dunk
18 kg. spand
17 kg. spand
5 kg. spand
1 kg. dåse
400 gram patron
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KLASSIFIKATIONER / SPECIFIKATIONER FOR MOTOROLIER
MOTOROLIE
OILSAFE
INTELLIGENT HÅNDTERING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker
måde. Oil Safe er specielt udviklet til den proffesionenelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenørog landbrugssektoren m.fl.
Art.
nr.
I5365910

Produktnavn/beskrivelse
5 liter dunk
Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt.
Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses
individuelt og efter behov.

I5366910

10 liter dunk
Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt.
Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses
individuelt og efter behov.

I5367910

Opbevarings-låg
Kompakt og solidt låg, som sikre at fyldte oliekander kan transporteres rundt i virksomheden
uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.

I5368910

Universal-låg
Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.

I5369910

Låg med kort tud
Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer
eller lign.

I5370910

Låg med lang tud
Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer
eller lign.

I5371910

Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk
Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har
1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter).

I5372910

Flexslange til låg med kort tud
Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.

I5373910

Flexslange til låg med lang tud
Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.
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Art.
nr.
I6404

Produktnavn/beskrivelse

Pakning

Anderol FGH 15

1/1 tromle
20 liter

208 l *
20 l *

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen
termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og
flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.
Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 15, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret.
Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food
Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61008

Anderol FGH 32

Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen
termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og
flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.
Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 32, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret.
Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food
Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61009

Anderol FGH 46

Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen
termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og
flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.
Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 46, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret.
Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food
Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61010

Anderol FGH 68

Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen
termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og
flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.
Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 68, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret.
Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food
Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61011

Emballage
volumen

Best. vare

HYDRAULIKOLIER

Anderol FGH 100

20 liter

20 l

Specialprodukter

Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen
termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og
flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.
Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 100, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret.
Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food
Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
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Art.
nr.
61003

Pakning

Anderol 6150

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende
beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af
gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61004

Anderol 6220

Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende
beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af
gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 220, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61005

Anderol 6320

Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende
beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af
gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 320, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61006

Anderol 6460

Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende
beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af
gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 460, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.

Specialprodukter

61007

Emballage
volumen

Produktnavn/beskrivelse

Anderol 6680

Best. vare

INDUSTRIGEAROLIER

20 liter

20 l

20 liter

20 l *

Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende
beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af
gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 680, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”, Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.

SLIPOLIE
I5181

Anderol Sugar Dissolving Oil

Sukkeropløsende væske, der efterlader en fin holdbar oliefilm for smøring og korrosionsbeskyttelse af materialer, der benyttes i fødevare applikationer. Produktet er specielt
udviklet for konfektionsindustrien.
Godkendelser / registreringer / certificeringer : NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktet er certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of
Europe”. Møder kravene til FDA regulativ 21 CFR 178.3570
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Art.
nr.

Produktnavn/beskrivelse

Pakning

I5164

Anderol Chain Oil XL 220

20 liter

Emballage
volumen

Best. vare

KÆDESMØRING

20 l

Syntetisk specialolie for smøring af kæder der arbejder ved meget høje temperaturer.
Produktet yder fremtagende rustbeskyttelse. IKKE fødevaregodkendt.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 220.
I5170

Anderol 2100 HTCL

Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring
selv under selv svære og meget varme applikationer.
Specifikationer/Godkendelser: VG 100
I6384

Anderol 2220 HTCL

Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring
selv under selv svære og meget varme applikationer.
Specifikationer/Godkendelser: VG 220
I6406

Anderol 2320 HTCL

1/1 tromle
20 liter

208 l *
20 l *

1/1 tromle
20 liter

208 l *
20 l *

20 liter

20 l *

20 liter

20 l *

Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring
selv under selv svære og meget varme applikationer.
Specifikationer/Godkendelser: VG 320
I5152

Anderol 2460 HTCL

Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring
selv under selv svære og meget varme applikationer.
Specifikationer/Godkendelser: VG 460

KØLEMASKINEOLIE
61025

Anderol RCF P 68 FG

Syntetisk H1 fødevareregistreret kølekompressor olie. Produktet tilfredsstiller de krav der
stilles af kølekompressorer der benytter ammoniak som kølemiddel overalt i fødevare
industrien og fødevare relaterede processer. Let at bruge på svært tilgængelige steder.
Arbejdstemperatur - Nominel: -35 -> +170°.
Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”. Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regu-lation 21 CFR 178.3570

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

I5153

Anderol PQAA 46

H1 basereret olie (ISO VG 46) for generel maskinsmøring.
Godkendelser / registreringer / certificeringer : NSF H1/InS H1 (registreret), Kosher (certificeret), Halal (certificeret), FDA 21 CFR 178.3570 (møder krav)

Specialprodukter

FARMACEUTISKE HVIDE OLIER

LUFTKOMPRESSOROLIE
61026

Anderol FG XL 32

Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer
hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet
i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå.
Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .
Specifikationer/Godkendelser: ISO 32, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”.
Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
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Art.
nr.
61022

Produktnavn/beskrivelse

Pakning

Anderol FG XL 46

20 liter

Emballage
volumen

Best. vare

LUFTKOMPRESSOROLIE

20 l

Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer
hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet
i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå.
Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .
Specifikationer/Godkendelser: ISO 46, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”.
Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61024

Anderol FG XL 68

Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer
hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet
i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå.
Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .
Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”.
Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61023

Anderol FG XL 100

Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer
hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet
i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå.
Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C .
Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”.
Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
I6392

Anderol 555

Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring
af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. IKKE fødevaregodkendt.
Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +210°C
Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, BAM godkendt.
I6393

Anderol 755

Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring
af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. IKKE fødevaregodkendt.
Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +230°C
Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, DIN 51506,

Specialprodukter

I5173

Anderol OGWR-0

Mærkningspligtig (spray)

Tandhjuls- og Wirefedt. Velegnet til smøring af åbne gear, tandhjul og wire. Den er formuleret på baggrund af højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og
kemiske aktive EP additiver.

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/1 tromle
20 liter
5 liter
1 liter

208 l
20 l
4x5 l
12x1 l

1/1 tromle
20 liter

208 l
20 l

1/4 tromle
18 kilo
400 gram
spray

50 kg
18 kg
12x400
gram spray

SMØREFEDT
I6411

Anderol 783-00

Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex
fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien.
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-00, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union”, Halal af ”Islamic Food Council of Europe”Tilfredsstiller kravene
stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
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18 kilo

18 kg *

Art.
nr.
I6412

Produktnavn/beskrivelse

Pakning

Anderol 783-1

18 kilo

Emballage
volumen

Best. vare

SMØREFEDT

18 kg

Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex
fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien.
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union”, Halal af ”Islamic Food Council of Europe”, Tilfredsstiller kravene
stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
61002

Anderol 783-2

Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex
fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien.
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union”, Halal af ”Islamic Food Council of Europe”Tilfredsstiller kravene
stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.

18 kilo
400 gram
patron

18 kg
24x400
gram

61028

Anderol FGCS-2

180 kg
17 kg
24x400
gram

I6409

Anderol FGCS-2 HD

180 kg
17 kg
24x400
gram

I5151

Anderol PQAA-2 Plus

180 kg
50 kg
18 kg
24x400
gram

I5150

Anderol PQAA-1 Plus

1/1 tromle
17 kilo
Fødevare registreret universel smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en 400 gram
calcium sulfonat complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Velegnet
patron
til smøring af glide- og rullelejer, elektromotorlejer, aksiallejer i pumper, conveyor kæder,
mekaniske forbindelser, glidelejer, konserves lukkemaskiner m.m.
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union”, ”Halal af ”Islamic Food Council of Europe”. Tilfredsstiller kravene
stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
1/1 tromle
17 kilo
Syntetisk fødevareregisteret NSF/H1 smørefedt (NLGI 2) fortykket med calcium-Sulfonat. 400 gram
Fedten er kendetegnet ved enestående mekanisk stabilitet, beskyttelse mod slitage og
patron
modstandsdygtig over for vand og korrosion.
Specifikationer/Godkendelser: Fedten er certificeret Kosher af Orthodox Union og Halal af
Islamic Food Council of Europe. Opfylder kravene i FDA-regulativet 21 CFR 178.3570.
1/1 tromle
1/4 tromle
Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium 18 kilo
complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som uni400 gram
versel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet.
patron
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”. Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
18 kilo

18 kg

Specialprodukter

Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium
complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet.
Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher
af ”The Orthodox Union” og Halal af ”Islamic Food Council of Europe”. Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.
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Kundeservice
Tlf: +45 7011 5678 eller send en mail på sales@yxlube.dk
Web: yxlube.dk
Vores ekspertise og service er baseret på over 35 års erfaring med smøreolier.
Vi har åbent alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00.
”Vi tales ved”

YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg
Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk,
Web: yxlube.dk

