
 

 

 

 
Beschrijving
 
ARINELLA 17 (917) is een minerale olie van ph
Het  isgebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische
isoparaffinische koolwaterstoffen die een zeer intensieve raffinage behandeling heeft
 ondergaan.
 
Eigenschappen
 

Deze pharmaceutische olie is geheel vrij van kleur, geur en smaak.
 
Voldoet aan
 

US FDA, 172.878 (“White Mineral Oils”) voor direct 

 
 
Toepassing
 
Dit type witte olie heeft een breed toepassingsgebied in de industrie. Dit product kan 
onder andere worden gebruikt in:

 
 

 
 
Typische 
Standaardanalyses
 
Kleur, Saybolt  
Dichtheid bij 
Viscositeit 
Viscositeit 
Viscositeit 
Molecula
Koolstofatoomanalyse
Vlampunt
Stolpunt              
 
 
Verpakkingen: 208,2 liter, 20 liter

 
 
 
 
 

ARINELLA 17 (917)  

Beschrijving:  

ARINELLA 17 (917) is een minerale olie van pharmaceutische kwaliteit. 
gebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische

isoparaffinische koolwaterstoffen die een zeer intensieve raffinage behandeling heeft
ondergaan. 

Eigenschappen: 
 

Deze pharmaceutische olie is geheel vrij van kleur, geur en smaak.

Voldoet aan: 
 

US FDA, 172.878 (“White Mineral Oils”) voor direct voedselcontact en US FDA, 
178.3620 voor indirect voedselcontact.

Toepassing: 
 

Dit type witte olie heeft een breed toepassingsgebied in de industrie. Dit product kan 
onder andere worden gebruikt in: 

-  Lotions en Toiletartikelen; 
-  In voedselverpakkingen als weekmakers in prijslabels,
   polystyreen en andere weekmakers
-  de textiel en kunstzijde industrie
-  huishoudelijke toepassingen  

Typische  
Standaardanalyses:  

Saybolt                  +30,0 
Dichtheid bij         15 °C, kg/l                   0,845 / 0,855
Viscositeit                       25 °C, mm²/s              65  
Viscositeit                       40 °C, mm²/s              17 
Viscositeit                       100     °C, mm²/s         3,7 
Moleculair gewicht          ASTM D 2502          360 
Koolstofatoomanalyse Parafinisch, Naftenisch in %                   

lampunt                       COC,  °C                                 182
Stolpunt                         °C                                  -14  

Verpakkingen: 208,2 liter, 20 liter 

I.12.A. 

 

armaceutische kwaliteit.  
gebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische en  

isoparaffinische koolwaterstoffen die een zeer intensieve raffinage behandeling heeft 

Deze pharmaceutische olie is geheel vrij van kleur, geur en smaak. 

voedselcontact en US FDA, 
178.3620 voor indirect voedselcontact. 

Dit type witte olie heeft een breed toepassingsgebied in de industrie. Dit product kan  

als weekmakers in prijslabels, 
polystyreen en andere weekmakers 
de textiel en kunstzijde industrie 

 

0,845 / 0,855 

                   65 / 35 
182 


