
MULTIFUNKTIONEL
Food Gear er en fuldsynte  sk, trykfor-
stærket hvid H-1 olie  l gearkasser, 
kæder og føringer

EKSKLUSIVE BASEOLIER
Food Gear er baseret på de absolut 
fi neste, fuldsynte  ske polyalfaolefi n 
(PAO) og de reneste paraffi  nolier. Er 
helt farveløs og har minimal lugt og 
smag og er helt fri for allergener

HIGH PERFORMANCE
Food Gear er en olie med  xotropisk 
vedhæ  ning, der giver en lydabsorber-
ende smørefi lm, der klatrer og er 
 lstede overalt i en gearkasse uanset 
 dspunkt.

De højtydende, gi  frie addi  vpakke 
giver lav frik  on, høj skumningsresist-
ens, lang holdbarhed og normalt en 
reduceret dri  stemperatur ved hårde 
dri  sforhold.  

FRI FOR ALERGENER
Food Gear indeholder et konserver-
ingsmiddel der eff ek  vt forhindrer 
bakterievækst og er fri for allergener, 
produkter fra dyr, nødder eller ge-
ne  sk modifi cerede organismer.

FORHINDRER OLIESPILD
Food Gear gendanner og vedligeholder 
pakdåser og o-ringe, hvilket minimerer 
oliespild og uønskede repara  onsom-
kostninger.

OVERHOLDER: 
FDA. 21 CFR 178.3570

#380 Food Gear er en fuldsynte  sk, levnedsmiddelklasse -H1 
olie  l gearkasser, føringer og kæder. Især  l udstyr som
håndterer fødevarer, medicin og foder, og som udsæ  es for høj 
belastning og høj fug  ghed. Lug  ri og transparent.

EGENSKABER
• Ekstraordinær slitagebesky  else 

ved højbelastning
• Indeholder højtryksaddi  ver
• Fremragende korrosionsbeskyt-

telse
• Forhindrer vækst af bakterier 

FORDELE
• Fremragende smøreevne
• Overlegen oxida  onsstabilitet
• Modstandsdyg  g over for ned-

brydning
• Højt viskositetsindeks
• Fremragende hydroly  sk stabilitet
• Modstandsdyg  g over for syrer
• Høj skumningsresistens
• Reduceret dri  stemperatur
• Kompa  bel med alle pakninger

og metallegeringer
• Kompa  bel med plas  k
• Forlænger olieintervallerne
• Vedligeholder gummimaterialer
• Forhindrer oliespild     

ANVENDELSESOMRÅDER:
Gearkasser . Føringer . Kæder

FOOD GEAR -H1
GEAR, VANGER & KÆDERGEAR, VANGER & KÆDER 

380

Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :

Flydetemp :
Index :

Basolie :
Flammepunkt :

Skumningstest I :
II :

III :  
Emballage :

Art.nr :

Transparet
150, 220 & 320 
165  l 345 cst 
20  l 35 cst 
-23°C
134
Fuldsynte  sk PAO
+249°C
0
0
0
208L, 20L, 4L
380
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