PURITYTM FG MF
Олива в аерозольній упаковці
Вступ
Олива в аерозольній упаковці PURITYTM FG
MF, виробництва компанії Petro-Canada передовий продукт для харчової
промисловості, упакований в каністри з
розпилювачем, сформульований для
тривалого захисту обладнання.
Продукти PURITYTM FG - результат більш,
ніж 25-ти річного досвіду роботи.
Використовуючи запатентований «НТ»
процес переробки, компанія Petro-Canada
виробляє кришталево чисті базові оливи з
рівнем модифікації молекулярного складу
99,9% - найчистіші в світі. Вільні від
домішок, які можуть перешкоджати роботі і
збагачені спеціально підібраними
присадками, Purity * FG MF має видатний
опір окисленню і забезпечує чудовий захист
від зносу і корозії. Досить стійкі в процесах
пов'язаних з вологими харчовими
застосуваннями, їх в'язка природа дозволяє
їм сильно злипатися з металевими
поверхнями, чинити опір змивання водою і
втрати від розпилення води.
Масло в аерозольній упаковці PURITYTM FG
MF також відповідає найвищим вимогам
стандартів безпеки в харчовій
промисловості, і абсолютно відповідають
вимогам НАССР (аналіз небезпеки та пункт
критичного контролю) та GMP (технологія
виробництва товарів).
















Властивості і переваги





Визначний опір окислювальному
впливу
Допомагає мінімізувати вміст шламу і
лаку
Тривалий захист від іржі і корозії
Допомагає захистити ланцюга та
металеві поверхні від іржі






Чудовий захист від зносу
Запобігає контакт металу з
металом між втулками і
роликами ланцюгів
Проникає через щільні пари
тертя
Міцно тримається на всій
поверхні
Висока стійкість до вимивання
водою і втрати від
розбризкування
Зменшує потребу в повторному
застосуванні
Екологічно безпечно
Поставляється в наборі з
трубкою для точності попадання
мастила у важкодоступні місця
Не містить небезпечний для
озонового шару фреон
Повністю схвалено до
застосування у всіх процесах,
пов'язаних з харчовими
продуктами і належать сферам
НТ-1 зареєстрований NSF
всі компоненти масла виконують
вимоги FDA 21 CFR 178.3570
«Мастильні з непередбаченим
контактом їжі»
схвалені Канадським Агентством
Огляду Їжі (CFIA) для
використання на обробних
заводах продуктів
харчуваннясертифіковані Kosher
і Pareve для Star K
сертифіковані Halal для IFANCA
вільні від генетично змінених
речовин (GMS)
підтримують безпеку харчової
алергії
без клейковини

Використання
Олива в аерозольній упаковці PURITYTM
FG MF - багатоцільовий мастильний
матеріал, що поставляється в 290 грамовій
упаковці (400 мл). Вона може бути
використана, де є ймовірність контакту
обладнання та харчових продуктів. Це
також прекрасний засіб для роз'єднання
прокладок і ущільнювачів.
Типові застосування включають ланцюги,
рейки та направляючі, каретки, шарніри,
кабелі і зчеплення, редуктори, навішувачі і
маленькі підшипники.

Типові характеристики
Властивості
В’язкість,
cSt @ 400C/ SUS @ 1000F
cSt @ 1000C/ SUS @ 2100F
Індекс в’язкості
Точка застигання, 0C, 0F
Колір
Захист від корозії:
процедура А – дистильована
вода
Тест на диаметр п’ятна зносу
з 4 шарами, мм
FZG (проходження ступенів)

Метод
перевірки
D445
D445

PURITYTM FG MF

D2270
D97
D1500

151 (777)
19.8 (99)
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пройдено
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