TECHNICKÝ LIST

FOODLUBE HI-POWER
Potraviná ská syntetická kapalina pro hydrauliku, kompresory
a vzduchotechniku.
Je vhodná pro nízkoteplotní aplikace, zvlá
pro et zy
a p evodovky pracující v potraviná ských/ istých provozech.
Viskozitní stupn : ISO VG 22, 32, 46, 68, 100
Vlastnosti
•

Teplotní rozsah –20°C a 100°C

•

V závislosti na stupni viskozity a aplikaci lze pou ívat a do –50°C

•

L-CO; jedine ný systém nízkého p enosu zvy ující výkon kompresoru

•

Vysoká teplotní stabilita

•

Nevytvá í usazeniny, kal nebo povlaky

•

Nízká p nivost

•

Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky ivo
a geneticky upravené p ísady

•

FDA Group 21 CFR 178.3570

•

Má registraci NSF H1 - Foodlube Hi-Power 22 – 122180
Foodlube Hi-Power 32 – 122181
Foodlube Hi-Power 46 – 122182
Foodlube Hi-Power 68 – 122183
Foodlube Hi-Power 100 – 122184

•

DIN V 10517

ného p vodu, oleje z o ech

Pokyny pro pou ití
•

Pro optimální pou ití systém p ed pln ním Rocol vypus te a vypláchn te.
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Foodlube Hi-Power

Technická data (typické hodnoty)
Vzhled:

irá kapalina

Základ

Polyalphaolefin

Viskozity p i 40°C
Foodlube Hi-Power 22
Foodlube Hi-Power 32
Foodlube Hi-Power 46
Foodlube Hi-Power 68
Foodlube Hi-Power 100

22 cSt
32 cSt
46 cSt
68 cSt
100 cSt

Obecný teplotní rozsah

-20°C a 100°C

Spl uje výkonové po adavky

Vickers M-2952-S
Vickers I-268-S
US Steel 127

Extrémn nízké teploty
(konkrétní pou ití je t eba probrat
s technickým odd lením)

e být pou íván a do –50°C
v závislosti na viskozitním stupni
a aplikaci

Skladování

Teplota skladování by m la být
udr ována v rozsahu 1 a 40°C

Balení

5 l, 20 l, 200 l
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