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KARTA TECHNICZNA 
ACTION INOX 30 

 
olej pielęgnacyjny – przeznaczony dla przemysłu spożywczego 

 
 

1. Zastosowanie: 
 
ACTION INOX 30  jest specjalnie oczyszczonym, jasno-wodnistym, bezzapachowym i bezsmakowym olejem na 
bazie parafiny o stopniu czystości według DAB 10. Produkt jest dopuszczony do kontaktu z żywnością (rejestracja 
USDA-H1). ACTION INOX 30  nadaje się do użycia, jako produkt smarujący i pielęgnujący maszyny i aparaty we 
wszystkich obszarach przemysłu spożywczego. ACTON INOX 30 może być również użyty, jako produkt 
konserwujący i chroniący przed korozją maszyny produkcyjne i pakujące. Nadaje się do użycia w przypadku 
wszystkich materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym. 
 
2. Sposób użycia: 
 
Po wymyciu i osuszeniu maszyn, urządzeń lub przyrządów nanieść cienką i równomierną warstwą na 
pielęgnowane powierzchnie za pomocą sprayu, poczym preparat rozprowadzić używając higienicznej ściereczki 
lub pędzla. Po następnym procesie czyszczenia preparat zostaje całkowicie usunięty, dlatego zaleca się stosowanie 
ACTION INOX 30 po każdorazowym procesie mycia. 
 
3. Właściwości: 
 
Forma płynny koncentrat 
Gęstość ok. 0,87 g/cm3 
Elastyczność ok. 40 mPas, przy 20°C 
Punkt zapłonu 190°C  
Kolor bezbarwny 
Temperatura krzepnięcia -20°C 
 
ACTION INOX 30 wykazuje następujące zalety : 
• Neutralny zapachowo i smakowo 
• Bezbarwny 
• Dopuszczenie do kontaktu z żywnością 
• Znakomita ochrona wilgotności i przeciwkorozyjna 
• Wysoki punkt zapłonu, brak zagrożenia na miejscu pracy 
 
4. Przechowywanie: 
 
Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zabrudzeniami. Nie wlewać raz 
pobranego z oryginalnego opakowania produktu z powrotem ! 
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .  
 
Preparat ulega  biodegradacji.            


