
 

 
 
 
 

 
 
 
64 – Levnedsmiddelgodkendt 
        Hvid montagepasta 
 

Bel-Ray No-Tox Food Grade 
Anti-Seize Compound 
 
Bel-Ray No-Tox Anti-Seize er en sammensat fedt med anti-seize effekt. 

Den er hvid i farve, meget fed, lugtfri, smagløs og vandresistent. 

Den har en høj film styrke, lav friktion og en ekstrem vedhæftning 

til metaloverflader. Den er ideel til brug i "rene" industrier såsom 

mad, drikkevarer, farmaceutiske og personlig pleje. 

 

 

 
Egenskaber og fordele: 
 

• Brug hvor tilfældig kontakt med fødevarer kan forekomme. 
• Bakteriologisk beskyttelse. Hæmmer væksten af bakterier, gær og mold. 
• Vand / syre / base resistent Meget brugbar i barske miljøer. 
• Anti-slid egenskaber. Reducerer friktion og slitage. 
• Ekstreme trykegenskaber. Beskytter også modchok/stødbelastninger. 
• Meget fed. Har fremragende vedhæftningsevne til metal. 

 
 
 
Anvendelsesområder: 
 

• Gevind, forskruninger og koblinger.  
• Ved prespasninger, dampventiler og kraner. 
• Vanger ved høje temperaturer/belastninger. 
• Pakninger, tændrørsgevind, bremseexcenter og skivebremser. 
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64 – Levnedsmiddelgodkendt 
        Hvid montagepasta 
 

Bel-Ray No-Tox Food Grade 
Anti-Seize Compound 
 
Bel-Ray No-Tox Anti-Seize er en lugtfri og smagløs, tunge, ekstremt fed, 

vandtæt Anti-Seize fedt sammensat ideel for alle Anti-Seize type opgaver 

der findes i de "rene" industrier som fødevarer, drikkevarer, 

farmaceutiske og personlig pleje. De aluminium-komplekse 

fortykkelsesmidler, sammen med de høje vedhæftende tilsætningsstoffer, 

kombineres for at gøre en fremragende smøremiddel for ethvert program, 

der kræver beskyttelse mod irriterende og beslaglæggelse, ekstremt tryk 

og slid. Det er uigennemtrængeligt for vand og er upåvirket af de fleste 

syrer og baser.  

Bel-Ray No-Tox Anti-Seize er fremstillet med den højeste kvalitet af 

ingredienser, opfylder NSF H1 og FDA-krav til materialer, som kan have 

utilsigtede berøring med fødevarer som defineret i henhold til afsnit  

21 CFR, 178.3570.  

Det er Kosher og Pareve godkendt. 

 
 
 
 

 
 
         Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes. 
 

 

Produktionskode: 64-1 

 Bel-Ray No-Tox Anti-Seize   

 Type AIuminiumskomplex 

 NLGI  1 

 Arbejdspenetration (60 slag), ASTM D217 325 

 Viskositet Basisolie Cst@ 40 0C 231 

 Viskositet Basisolie Cst@ 100 0C 25,7 

 4-Ball EP test, ASTM D2596 Svejsebelastning, kg 400 

 Temperaturområde, oC -40 til 232 

 Farve Hvid 

 Produktnr.: 64170 
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