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This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. is obtainable via your commercial adviser  www.quick-fds.com  

LUBRILAM CLEANER H1  

 

 

Metalworking 

 

 
Air purification oil designed for the aluminium rolling industry. 
 
 

APPLICATIONS 
 
  Purification of air containing solvent vapours ( rolling base). 

 LUBRILAM CLEANER H 1 is particuliarly well-adapted to Airpur systems. 
 
 

SPECIFICATIONS 
 

 
 The formulation of LUBRILAM CLEARNER H1 complies with the FDA chapter FDA 

21 CFR, 178.3570. 
 LUBRILAM CLEARNER H1 is registered  NSF H1 : No 143147. 

 
 

AVANTAGES 
 
  Highly refined mineral, base possessing a high solvent vapours adsorption 

capacity . 
 Excellent oxidation stability, increased service life. 
 Substantial reduction in consumption of rolling bases. 
 Enables recycling of evaporation losses. 

 
 

TYPICAL CHARACTERISTICS METHODS UNITS LUBRILAM CLEANER H1 

Appearance visual - limpide 
Density at 15°C ISO 3675 Kg/m3 860.7 
Color Saybolt - + 30 
Viscosity at 40°C ISO 3104 mm2/s 29.85 
Open cup flash point ISO3016 °C 217 
Above characteristics are mean values given as an information. 

 

http://www.quick-fds/�


ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

Олива для очищення повітря, розроблена для алюмінієвої прокатної промисловості.

⚫ Очищення повітря, що містить пари розчинників (рухома основа).
⚫ LUBRILAM CLEANER H 1 особливо добре адаптований до систем Airpur.

⚫ Склад LUBRILAM CLEARNER H1 відповідає вимогам глави FDA 21 CFR, 
178.3570.

⚫ LUBRILAM CLEARNER H1 зареєстрований NSF H1: № 143147.

⚫ Високоочищений мінерал, що володіє високою адсорбційною
здатністю парів розчинників.

⚫ Відмінна стійкість до окислення, збільшений термін служби.
⚫ Істотне скорочення витрат прокатних основ.
⚫ Дозволяє утилізувати втрати від випаровування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИ                    ОД.
	 	 	 	 	 	 	 	 	      ВИМ.

LUBRILAM CLEANER H1

Зовнішній вигляд візуальний - лімпід
Густина при 15°C ISO 3675 Кг/м3 860.7
Колір Saybolt - + 30
В'язкість при 40°C ISO 3104 мм /с2 29.85
Температура спалаху відкритої чашки ISO3016 °C 217
Наведені вище характеристики є середніми значеннями, наведеними в якості інформації.

LUBRILAM CLEANER H1

Металообробка
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Використання цього мастила відповідно до рекомендацій і для застосування, для якого воно призначене, не становить особливого ризику.
Паспорт безпеки матеріала, що відповідає нормам, які діють у країнах Європейського Союзу, можна отримати у вашого комерційного консультанта 
www.quick-fds.com.
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