
Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty olej w
punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

MEDICWAY  15 jest środkiem bezwonnym, nie odbarwia gotowych wyrobów oraz charakteryzuje się dużą
stabilnością oksydacyjną, trwałością chemiczną i termostabilnością. W celu uzyskania wysokiego poziomu czystości
produkt ten jest rafinowany, dzięki czemu nie zawiera węglowodorów aromatycznych. MEDICWAY  15 jest środkiem
chemicznie biernym – nie reaguje z substancjami występującymi w otoczeniu. Produkt ten spełnia wymagania
amerykańskich i europejskich przepisów dotyczących olejów wazelinowych klasy medycznej.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

MEDICWAY 15

MEDICWAY  15 zaleca się stosować w roli oleju technologicznego w przemyśle kosmetycznym oraz do celów
medycznych. Produktu tego można używać również do smarowania maszyn oraz w innych zastosowaniach,
w których wymagany jest olej o czystości typowej dla wyrobów medycznych. MEDICWAY  15 sprawdza się również
jako zmiękczacz tworzyw sztucznych oraz jako olej technologiczny w branżach związanych z technologią chemiczną,
takich jak produkcja klejów, gumy, elastomerów, wodoodpornego papieru, środków przeciwpieniących, a także
w pakowaniu artykułów spożywczych.
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Spełnia wymagania najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) dotyczących czystości olejów
wazelinowych klasy medycznej, Spełnia wymagania przepisów FDA 178.3620(a) i FDA 172.878 dotyczących olejów
mineralnych, NSF H1

Olej wazelinowy medyczny

MEDICWAY  15 to wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny medyczny olej wazelinowy wytwarzany z wysoko
rafinowanego parafinowego oleju bazowego, o czystości typowej dla wyrobów medycznych. Produkt ten nie zawiera
węglowodorów aromatycznych, charakteryzuje się dużą stabilnością i ma liczne zastosowania.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

Jednostki

mm²/s
°C

ISO 2592

Metoda

ISO 3104

856

ISO 3016

ISO 12185
194

temperatura krzepnięcia

Gęstość w temperaturze 15°C

Lepkość w temperaturze 40°C
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WartośćCharakterystyka

°C
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-15
15.5

kg/m3

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)


