
                                          META s.r.o. 
Špeciálny separátor bez silikónu 
OLEOPLAST AEROSOL 

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%,  výdatnosť 10 - 12m2 

 
OLEOPLAST  je rýchloschnucí univerzálny základný separátor, jemné mazivo a ochrana s 
dlhou životnosťou na povrchu a ako ochrana proti priľnutiu. Neobsahuje SILIKÓN. Zaručuje 
vrstvu s konštantnou hrúbkou, homogénnym a transparentným vzhľadom. 
OLEOPLAST je hlavne určený pre aplikácie v potravinárskom a poľnohospodárskom 
priemysle, kde sa používa ako veľmi čisté mazivo a separátor. 
OLEOPLAST je určený pre mazanie plastových dopravníkov, separátor foriem a gúm, ochrana 
povrchu plastov a gúm, mazanie a separácia v baliacej technike, ošetrenie kovolistov a 
orezávačov v tlačiarenskom priemysle. Chráni pred priľnutím lepidiel, voskov, olejov, epoxidov, 
farieb, separátor pre vstrekovacie formy, apod. Možno použíť ako ochrana pri zváraní a 
zváracích trysiek. Obzvlášť pre materiály, ktoré sú určené pre potravinárske aplikácie. 
OLEOPLAST zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách –40°C až +200°C. 

OLEOPLAST v sebe spája niekoľko funkcií naraz.  Jemného mazivá, 
separátoru a uvoľňovača. Tento povrch je ďalej pretierateľný všetkými 

farbami.   
          

ATESTY PRE POUŽITIE 
S PRIAMÝM STYKOM 

POTRAVÍN : 
 

Zhodný s CNERMA 92 
(Centre National de 
coordination des Etudes et 
Recherches sur la Nutrition 
et l'Alimentation )  
 

Zhodný s FDA NORMA 
CFR 21 FOOD AND DRUGS 
(US GOVERNMENT) 
ART.178.3570 

 

 ATEST NA STYK S POTRAVINAMI 
 ABSOLÚTNE ČISTÉ MAZIVO 
 BEZFAREBNÝ 
 BEZ ZÁPACHU 
 Veľmi priľnavý 
 NEHORĽAVÝ   NEVÝBUŠNÝ   NEZÁPALNÝ 
 Odoláva bez degradácie vysokým 

teplotám +200°C 
 100 %  Separačná ochrana 
 Vysoká výdatnosť – 10 - 12m2  
 Ochrana pred tepelnou a chemickou 

koróziou 
 Nástrek „ nesteká “,  žiadné „ hrubosti “ 
 Nástrek je vysoko odolný na oter   
 Veľmi vysoké pokrytie,rýchloschnucí ( 3min.),môže býť použitý na akomkoľvek 

mieste 
 Perfektný povrch ( zakončenie ) nevyžadujúci vrchný náter, lesklý vzhľad 

TYPICKÉ POUŽITIE OLEOPLASTU 
Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota, ako napr. vo výrobe potravín, 
v pivovaroch, mliekarňách, pri výrobe nápojov, v obecnom priemysle. Je ideálny do textílneho, 
tlačiarenského, baliacého priemyslu a pri výrobe topánok. OLEOPLAST má dobré antistatické 
vlastnosti a neprepúšťa vodu, preto je vhodný na ochranu textilu, odevu, plachiet pred daždom. 
Ošetruje gumové časti pred poveternostnými podmienkami, čistí a ošetruje plastické hmoty, 
chráni elektro kontakty pred vlhkosťou. 



                                                       META s.r.o. 
CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA

Vzhľad Vizuálna Priehľadná    
Farba Interne CQ 016 Bezfarebná    

Norma US FDA CFR 21 Art. 178  US FDA Schválena    
Norma CNERNA  CNERNA Schválena    

Sulfát ashes NF T 60 144 0 % množstvo 
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C 
(212°F) 

ASTM D 4048 1a Záznam 

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  

Inflation na elastomere, 168 h at 70°C 
(158°F) 

FTM 791 0,5 % 

Báza olejová kinematická viscosita at 40°C 
(104°F) 

NF T 60 100 700 mm2/s-1 

Nečistoty >  25 micronov FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Nečistoty >  75 micronov FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Nečistoty > 125 micronov FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Kyslý index na základnom oleji  0,0 mgKOH/g 
Hustota pri 25°C (77°C) NF EN ISO 12 

185 
990 kg/m3

Zápach  Bez zápachu  
Teplotná odolnosť  - 40  + 200°C    

(-40  +392°F) 
°C                
(°F) 

Auto-bod vzplanutia základového oleja  220 (428) °C (°F) 

Bod tuhnutia základového oleja   - 50 (-58) °C (°F) 

 
APLIKÁCIA 

 Ultra čisté mazanie v potravinárstve 
 Trvalá ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov 
 Separácia foriem pri vstrekovaní a lisovaní 
 Povrchová úprava vzhľadu a ošetrenie povrchu 
 Ideálny pomocník pri montáži a demontáži 

 
 

POUŽITIE : 
OLEOPLAST  je potravinársky čisté mazivo a separátor použiteľný na všetky druhy materiálov. 
Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. 
Najlepší výsledok dosiahneme pokiaľ povrch pred použitím odmastíme MV 201, Biosane… (pre 
styk s potravinama). Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo vzdialenosti cca 10 cm od 
povrchu.  
 
! Nepoužívať v obrátenej polohe ! 
 

BALENIE   v 650 ml spreji  je 400ml  aktívnej látky po 12ks v kartóne 
 

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia. Zabráňte teplotám nad 50°C. 
 
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím 
čítajte bezpečnostné listy.  Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu. 
 
Dodáva   :   META s.r.o. , Pri nemocnici 12, 040 01  Košice 
                   Tel./Fax:055/6712 431          E-mail: info@mmcc.sk          www.mmcc.sk 

mailto:info@mmcc.sk
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