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FOODLUBE EXTREME

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

NSF H1 Registreret vandafvisende EP fedt
Produktbeskrivelse: FOODLUBE® Extreme er et beige smøremiddel til effektiv smøring og beskyttelse af etc. kugle-, rulle- og
glidelejer i fødevarer og farmaceutiske samt andre rene miljøer.
FOODLUBE ® Extreme er en fremragende all round NLGI 2 fedt. Har god modstandsevne mod afvaskning og giver god
korrosionsbeskyttelse. FOODLUBE ® Extreme er specielt velegnet til opgaver i forbindelse med fugt og vand, enten fra processen
eller ved hyppig afvaskning.
Egenskaber
• Temp. -30°C til +160°C.
• Viser fremragende EP præstation ved 4 kugletest (355 kg.)
• Er meget modstandsdygtigt over for vand afvaskning
• God korrosionsbeskyttende egenskaber
• Har fremragende oxidation stabilitet, hvilket forlænger smøreintervallerne og reducerer forbruget
• Mange anvendelsesmuligheder og kan derfor reducere antallet af varianter
• Biologisk resistent formulering - modstår bakteriel vækst
Anvendelse: kan anvendes manuelt i eks. fedtsprøjte eller andre applikatorer beregnet til en NLGI 2 fedt
Er kompatibel med andre ler fortykkede fedter. Men for det bedste resultat bør tidligere smøremidler fjernes inden ibrugtagning
Specifikationer:
 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
 Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
 NSF H1 registreret under nr. 132235
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret
 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr.
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com
Tekniske og fysiske data
Udseende:
Base Type:
Baseolieviskositet v/40°C:
Fortykningsmiddel:
Tørstof:
Temperaturområde:
4-kugletest:
Korrosionstest – Emcor:
Kobberkorrosionstest:
Vandudvaskningstest:
Dråbe punkt:
Opbevaring:
Holdbarhed:
Forpakning:

Bage NLGI 2 fedt (ASTM D217 2)
Polyalphaolefin
IP71 - ASTM D445 200 cSt
Organiske ler
Hvid, ikke-giftige stoffer
-30°C til 160°C
IP239 - ASTM D2596
IP220
IP112 - ASTM D130
IP215 - ASTM D1264
IP132 - ASTM D566
1°C til 40°C. Frostfrit
3 år fra produktionsdato
48999051 Foodlube Extreme 380g patron
48999092 Foodlube Extreme 18kg spand
48999081 Foodlube Extreme 50kg spand

355 kg
00:00
1b
<2%
Ingen

Ovenstående værdier er ikke faktiske.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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