
LEVNEDSMIDDEL
Synguard -H1 er en levnedsmiddel-
klassifi ceret fedt af højeste kvalitet 
og ydeevne. Baseret på det reneste 
fuldsynte  ske polyalphaolefi n (PAO) 
med fortykningsmiddel af bentonit.

TEMPERATURER
Synguard udviser en særegen funk-
 on i temperaturer mellem -40°C og 

kortvarigt op  l + 260°C og har intet 
smeltepunkt.

VANDRESISTENT
Synguard er en af   verdensmarkedets 
mest vandresistente smørefedter og 
er fremragende  l applika  oner, der 
udsæ  es for vand, damp, sne eller 
kulde idet produktet er meget vanske-
ligt at  erne med vand.

TRYK & OMDREJNINGER
Synguard er en mul  funk  onel og 
meget smidig fedt  l applika  oner
fra lave  l høje belastninger og has  g-
heder op  l 7.000 omdr./min.

FORHINDRER BAKTERIER
Synguard indeholder et konserve-
ringsmiddel der eff ek  vt
kontrollerer, forsinker og forhindrer 
bakterievækst af eks. Listeria mono-
cytogenes hvis der sker kontakt med 
fødevarer.

BLANDBARHED
Synguard er baseret på fortykker af 
bentonit og bør derfor ikke blandes 
med andre typer fedt der ikke er ba-
seret på bentonit i applika  oner med 
lukkede lejer.

FORDELE
• Trykforstærket 
• Resistent mod afspulning   
• Specielle kuldeegenskaber
• Skrue- og mekaniskstabilitet
• Kra  ig slitagebesky  else
• Enestående højtryksegenskaber
• Forhindrer rust og oxidering  
• Forhindrer termisknedbrydning
• Intet droppunkt
• Stabil overfor sure kemikalier
• Opretholder sin konsistens
• Velegnet  l centralsmøring
• Blød og smidig 
• Galvanisksikker i  . gulmetaller  

ANVENDELSOMRÅDER
Kulelejer . Rullelejer . Ledlejer .
Glidlejer . Nålelejer . Kugleskruer .
Bøsninger . Vanger . Kranudskud

HØJTEMPERATURFEDT +250°CHØJTEMPERATURFEDT +250°C

SYNGUARD -H1 

Beige
#2
76 cst
Bentonit
Fuldsynte  sk (PAO)
Ingen
250kg (weld load)
25kg
-40°C -> +250°C
190, 50, 18 Kg 
400g Patron
400g Skruepatron
400ml Aerosol
256

256256

# 256 Synguard -H1 er en fuldsynte  sk levnedsmiddelgodkendt 
smørefedt med fortykker af bentonit. Til applika  oner med tryk, 
vand, damp, lave eller høje temperaturer. Specielt  l smøring af 
levnedsmiddel-, og medicinsk udstyr, men også velegnet  l anden 
anvendelser.

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt:
Four ball test :

Timken test :
Arbejdstemp :

Emballage :

Art.nr :
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