
 

 

 
 
 

Optifood AW serie 
Hydraulische olie voor Levensmiddelen Industrie 
 
 
Beschrijving De Argos Oil Optifood AW serie is een hoogwaardige hydraulische oliën op basis van een White Oil, 

speciaal  ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie. De olie is geregistreerd volgens NSF H1, Halal 
en Kosher, waarmee deze olie geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen. De olie is 
nagenoeg geur-, kleur-  en smaakloos. 

 
Toepassing De Argos Oil Optifood AW serie oliën zijn samengesteld voor hydraulische systemen, zoals machines 

voor productie, vullen en verpakken, waarbij zeer goede anti-slijtage, oxidatie en corrosie 
eigenschappen noodzakelijk zijn. Ze zijn tevens geschikt voor o.a. licht belaste tandwielen, in 
sommige variatoren en in lagers. Deze olie is verdraagzaam met gebruikelijke afdichtingsmaterialen 
en zijn mengbaar met minerale oliën. 

 
Prestatieniveau HLP volgens DIN 51524 Part 2 

 
Typische   

standaardanalyses 22 32 46 68 

NSF Registratie nummer  NF150556 NF150557   NF150558 NF150559  

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,853 0,857 0,857 0,863 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 22 32 46 68 

Viscositeit 100 °C, mm²/s 5 7 9 10 

Viscositeitindex 100 > 140 > 140 > 140 

4 Kogel slijtage test, mm < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Vloeipunt, °C -15 -10 -10 -10 

Vlampunt, °C >185 >190 >190 >190 

Koper Corrosie test 3h/100 °C 1a 1a 1a 1a 

ISO 21469 gecertificeerd * * * * 
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


