
Mako-Lube  Lubricants  er  en

registreret  varemærke  og  mærke  
tilhørende  Brit-Lube  Limited

Specialsmøremidler

TEKNISK  DOKUMENT

®Pakningsstørrelser  fra:  400  gram,  1  kg,  12,5  kg,  18  kg,  50  kg,  185  kg

Tilgængelig  i  standardpatroner  og  glidecreme

Disse  data  leveres  i  god  tro,  men  uden  garanti.  Vi  påtager  os  ikke  ansvar  og  fraskriver  os  udtrykkeligt  ethvert  ansvar  for  tab,  skade  eller  
udgifter,  der  opstår  som  følge  af  eller  på  nogen  måde  forbundet  med  håndtering,  opbevaring,  brug  eller  bortskaffelse  af  dette  produkt.  Dette  
datablad  blev  udelukkende  udarbejdet  til  det  angivne  produkt  og  bør  ikke  bruges  til  noget  andet  produkt.

Programlistet  (H1)
Nonfood-forbindelser
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Food-Tek  Synfood  EP  NLGI  Grade

ML-10500

Produktkode

2 ML-10502

1

Food-Tek  Synfood  EP  Grease  er  

NSF  H1  registreret.  Produkterne  

indeholder  ingen  allergener,  

genetisk  modificerede  ingredienser  og  
indeholder  ikke  nøddeolie  eller  

nøddeoliederivater.

•  HSF  H1  registreret  som  sikker  at  bruge,  hvor  tilfældig 

fødevarekontakt  kan  forekomme

•  Tilgængelige  i flere viskositeter

•  Fuldsyntetisk  langtidsfedt  forlænger  smøringen
intervaller

•  Meget  høj  vandtæthed  forlænger  komponenternes  levetid  og 
driver  fugt  ud

•  Fremragende  bredt  temperaturområde  fra  -50°C  til  +180°C

•  Højbelastningsfedt  med  en  svejsebelastning  på  400  kg

• Fortykkelsesmiddel: aluminium complex
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FOOD-TEK  SYNFOOD
EP  GREASE  SERIES
Fødevarekvalitet  Universalfedt  NLGI-kvaliteter;  2,  1,  0,  00

Et  syntetisk,  multifunktionelt,  
vandafvisende  fedt  af  høj  kvalitet  til
Fødevarer,  drikkevarer,  farmaceutiske  
og  andre  rene  industrier

BESKRIVELSE
Synfood  EP  Greases  er  fuldsyntetisk  fedt  af  fødevarekvalitet  

fremstillet  ved  hjælp  af  den  mest  avancerede  smøreteknologi  og  

er  designet  til  at  dække  en  bred  vifte  af  fødevareindustriens  

applikationer.  Inklusive  lave/høje  temperaturer,  våde  og  mættede  

forhold,  tungt  belastede  applikationer,  og  hvor  der  er  tilstedeværelse  af  støv  

og  andre  forurenende  stoffer.

Synfood  EP  Greases  er  formuleret  med  Extreme  Pressure  

(EP)  additiver  og  sub-mikron  polariserede  ptfe  partikler  for  at  

give  en  høj  grad  af  anti-slid/friktionsreduktion.

ANVENDELSE
Ride-,  kugle-  og  rullelejer,  glidende  overflader,  bøsninger,  

aksler  og  generelle  maskiner  til  fødevare-  og  ikke-fødevareindustrien.

EGENSKABER  OG  FORDELE
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