
 

 

 

  
Maziva –potravinářské oleje 
 

Verze:  EEE/136  

Valvoline
TM

  Food White Oil 15 
 
Valvoline Food White Oil 15 je vyroben na bázi vysoce rafinovaného bílého oleje 
medicinální čistoty a aditiv schválených pro použití v potravinářském průmyslu. Nemá chuť 
ani vůni. Barva je stabilní a transparentní bílá, což znamená, že produkty, které přicházejí 
do přímého kontaktu s olejem, se nezbarví. 
 
 
 

Výkonové stupně 

Category Code 1, NSF Registration 
No.164359 

ISO L-YW 

ISO 6743-10 

 
Aplikace 
Pro obecné mazání ve všech systémech, kde je 
požadováno použití maziv, která mohou být v 
náhodném kontaktu s potravinami v souladu s 
programem HACCP. 

 
 
 
 
 
 

 
Vlastnosti a výhody 
 

 
Dlouhodobá stabilita 
 
Vynikající mazání. 
 
Vynikající odolnost proti tepelnému rozkladu díky 
vysoké oxidační stabilitě. 
 
Vynikající UV stabilita. 
Výjimečná chemická a biologická stabilita 
. 
Vynikající hydrolytická stabilita v přítomnosti vlhkosti 
poskytuje ochranu proti rzi a korozi. 
 
Nízká odparnost ovlivňuje extrémně nízkou spotřebu. 

 
 
 
Ve farmaceutickém průmyslu, kosmetickém 
průmyslu, zemědělství, v průmyslu výroby krmiv a 
potravinářském průmyslu. 
 
V masném průmyslu, u vaječných farem, pro továrny 
na zpracování ryb a mořských plodů, výrobu vína, 
továrny na stáčení a výrobu šťáv, zpracování ovoce 
a zeleniny, výrobu sýrů a mléčných výrobků, 
pekárny, cukrářský průmysl, výroba těstovin, továrny 
na konzervaci potravin, továrny na stáčení vody, 
výrobci jedlých olejů a společnosti vyrábějící cukr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snadná obsluha 
 
Vynikající separace vody a prevence potenciálního 
škodlivého vzhledu emulze. 
 
Vynikající hydrolytická stabilita. 
 
Vynikající tekutost při nízkých teplotách a vysoký 
bod vzplanutí umožňují použití tohoto oleje v 
širokém teplotním rozsahu.  
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 

výrobcem kvalitních značkových automobilových a 

průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 

100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 

automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové 

oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, 

speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí 

systémy.  
 
Více informací o produktech, programech a službách 
Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Valvoline Food White Oil 15 

Viskozita, mm
2
/s při 100 ºC. 

ASTM D-445 
3,55 

Viskozita, mm
2
/s při 40 ºC. 

ASTM D-445 
15 

Viskozitní Index              
ASTM D-2270 

118 

Bod tuhnutí, ºC                
ASTM D-5949 

- 12 

Měrná hustota při 15.6°C.   
ASTM D-4052 

0,840 

Bod vzplanutí, COC, ºC. 
ASTM D-92 

190 

Koroze na mědi, 3h/100°C 
ASTM D-1500 

1a 

 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):  
Evropa 
 

 
Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
https://sds.valvoline.com/ 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V 
případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat 
sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému 
vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky 
nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, 
nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo 
mrazu. 
 
 
 
Nahrazuje: - 

 
 

 
 
 


