
Bílý medicinální olej - istá sm s kapalných nasycených uhlovodík . Jedná se o produkt 

k iš álov  istý, pr zra ný, který neobsahuje žádné toxické ne istoty. Tento olej je 

získáván z ropy vakuovou destilací s následnými rafina ními fázemi v etn  finální 

rafinace katalytickou hydrogenací. 

TIGROL WHITE 352 je vyroben dle standard  istoty p ísn jších, než jsou požadavky 

lékopis . Má vyšší stabilitu než v tšina minerálních, chemických a rostlinných produkt  

a chemicky je dokonale inertní.  

Veškerá použití a aplikace - FDA 21 CFR 172.878. Schválen pro nep ímý kontakt s 

potravinami dle platných p epis . 

INCI ozna ení: Paraffinum Liquidum

TIGROL WHITE 352 nabízí vysoký stupe  uplatn ní díky své vysoké istot , nap .:  

Termoplasty - prokazateln  zlepšuje zpracovatelnost a vlastnosti polyetylénu, 

kopolymer  etylénu a polypropylénu a jako externí mazivo nem k ených PVC. 

Elastomery a pojiva - p i výrob  gumárenského zboží ur eného pro kontakt s 

potravinami nebo zdravotnických gumárenských výrobk  a polyizobutylenové pryže. 

Kosmetický a farmaceutický pr mysl - v celé ad  aplikací jako jsou gely a masti atd...

National Sanitation Foundation  - NSF H1 Registration No. 154370 

SA FDA 21 CFR 178.3620(a), White Mineral Oil 

US Pharmacopeia, nejnov jší vydání, Mineral Oil 

European Pharmacopoeia, nejnov jší vydání, Liquid Paraffin 

Europe Regulation (EU) 10/2011 pro výrobu plast  a p edm t  ur ených pro styk s 

potravinami, Bílý minerální olej 
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Hustota p i 20 °C,  kg/m3 
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Barva Saybolt 

WHITE 352


