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O ANDEROL DFC é um óleo mineral altamente refinado, inodoro e insípido, especialmente formulado para uso na 
indústria de alimentos e bebidas. ANDEROL DFC é particularmente adequado para aplicações em ambientes onde o 
contato com alimentos é inevitável. Além disso, recomendado para uso em padarias para divisores de massa.

Aplicações

Vantagens e Benefícios

•     Lubrificante para divisores de massa na panificação industrial
•     Para a lubrificação e manutenção de máquinas onde ocorra contato com comida, bebida, nas indústrias 

farmacêuticas e cosméticas
•     Agente de controle de poeira
•     Agente de desmoldagem
•     Agente para produção de peças de embalagem
•     Agente anticorrosivo para instalações de produção e embalagem durante períodos de inatividade.

ANDEROL DFC pode ser usado para contato com alimentos. O produto é inodoro e insípido, utilizado para facilitar a limpeza 
das superfícies tratadas. Além disso, o produto possui boa proteção contra corrosão e umidade, atua perfeitamente como um 
agente desmoldante.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE DFC 15 DFC 68
Aparência 20°C Visual Líquido transparente incolor
Viscosidade 40°C, cSt ASTM D-445 15 65.9
Viscosidade 100°C, cSt ASTM D-445 3.5 9.25
Densidade 20°C ASTM D-1298 0.831 0.86
Ponto de fulgor, °C ASTM D-92 186 250

ASTM D-97 -21 -15
Solubilidade Ph.Eur./BP Passa
Substância prontamente carbonizável Ph.Eur./BP/USP Passa

Ph.Eur./BP/USP Passa
Acidez Ph.Eur./BP Passa
Hidrocarbonetos aromáticos policíclico Ph.Eur./BP/USP Passa
Cor ASTM D-156 +30


