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PRODUCT INFORMATIE 
BESLUX ATOX 360 
 
OLIE VOOR DE ALGEMENE SMERING IN DE VOEDINGSSECTOR. 
Eigenschappen: 
BESLUX ATOX 100 met een viscositeit van ISO VG 360 is de dikste vloeibare 
van het BESLUX ATOX gamma. 
Ze is uitstekend als toepassing in de voedingssector in reductie of 
vertragingskasten en als algemeen smeermiddel voor kettingen, geleidingen, 
kunststof onderdelen en machines. 
BESLUX ATOX 360 is gemaakt op basis van heel fijn geraffineerde oliën met 
medicinale kwaliteiten, en speciale toevoegmiddelen herkent als volledig 
onschadelijk voor de gezondheid. 
De basisproducten zijn erkend en staan op de lijst van de Verenigde Staten van 
Amerika (USDA) alsook op de lijst van de FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION 
(FDA). BESLUX ATOX 360  mag in direct contact komen met de voeding  en de 
basisproducten van de voedingssector, en dat zonder enig risico voor de 
gezondheid. BESLUX ATOX 360 behoort tot de categorie (USDA H-1) 
TOEPASSINGEN: 
Dankzij de karakteristieken en de toevoegmiddelen van BESLUX ATOX 360 is 
het toepasbaar voor praktisch alle machines in de voedingssector. 
VOORDELEN: 
BESLUX ATOX 360 is niet alleen onschadelijk voor de gezondheid, maar 
vertoont eveneens andere voordelen; 
Een uitstekend gedrag bij hoge temperaturen, maar ook bij extreme lage 
temperaturen - 25ºC. 
Een laag vriespunt laat toe te werken onder temperatuuromstandigheden onder 
nul, en het opstarten bij lang stilstaande machines wordt eveneens 
vergemakkelijkt. 
Tevens heeft BESLUX ATOX 360 een groot anti- schuimvermogen en een goede 
waterafvoer. 
BESLUX ATOX 360: OLIE VOOR ALGEMENE SMERING. 
CERTIFICAT ISO 9002  ER-269/2/9 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
KLEUR ASTM-D 1500    0,5 
VISCOSITEIT ASTM –D45 40ºC   360 
WORTELEXPONENT ASTM D-97   100 min 
VRIESPUNT ASTM D-97    -25 ºC max 
VLAMPUNT ºC ASTM D-92    215 min 
ZUURTEGRAAD ASTM D-974   0,8 max 
ANILINE PUNT  º C    150 min 
SANITAIR REGISTER     R.G.S.A. 37-00218/B 
Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds 
zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van alle  wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van 
de gebruiker.       
      R.S.I.P.A.C. 37-04076/CAT 
IN AKKOORD MET DE EUROPESE VOORWAARDEN IN DE VOEDINGSSECTOR BOE 
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