Výrobky bez minerálních olejů
MOSH / MOAH
pro potravinářský průmysl
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PASTY
AGL 80 AL - Biologicky odbouratelná pasta na bázi esterů
POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 160760. Mazací tuk na bázi esteru, biologicky odbouratelný.
Zaručeně bez minerálních olejů (MOAH-MOSH) a bez polyolefinů (POSH). Zajišťuje dlouhou životnost namáhaných
částí. Zcela syntetický. Má vynikající přilnavost a dobrou odolnost vůči vodě.
VYUŽITÍ

Mazání lisů a vedení, ložisek vystavených vysokému zatížení a vlhkosti. Maximální teplota 120°C. Aplikace v námořním
odvětví, lesnictví a zemědělství, vhodná i pro motory využívané v lomech.
NÁZEV

TECHNICKÉ PARAMETRY

SUD

OBAL
50 kg

AGL 80 AL 50

KARTUŠE

400 g

AGL 80 AL CA

Provozní teploty: od -45°C do +120°C
NLGI: 2

M 61 - Mazivo odolné vůči vysokým teplotám
POPIS

Syntetické mazivo schválené dle normy NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 138330. Nerozpustné ve vodě, v
kapalném kyslíku, rozpouštědlech, kyselinách a zásadách. Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.
VYUŽITÍ

Pro všechna ložiska, spoje, které pracují v extrémních teplotních podmínkách: v automobilovém průmyslu, katoforézních
linkách automobilek pro podvěsné dopravníky v lakovacích a kataforézních jednotkách, mazání spojů.
OBAL

TECHNICKÉ PARAMETRY

NÁZEV

kýbl
KARTUŠE
TUBA

1 kg
800 g
160 g

Provozní teploty: od -30°C do +250°C (300°chvilkově), NLGI: 2

M61 B1
M61 CA
M61 TB

AL SI 55 - Silikonová pasta
POPIS

Syntetické mazivo s vysokou mazací schopností při vysokých a nízkých teplotách. Zcela odpuzuje vodu, odolává vodní
páře a agresivní chemii. Speciálně vyvinuto, aby odolávalo vysokým teplotám. Má dobré elektrické izolační vlastnosti a
je kompatibilní s plasty a kaučuky. Zaručeně bez MOSH / MOAH a POSH.
VYUŽITÍ

NÁZEV

Dlouhodobé mazání malých mechanismů (ozubená kola, klouby, vedení, zámky, ...).
Mazání a ochrana elektrických součástí (svorky baterie, panely, připojení), mazání ventilů, těsnění,
plastových dílů v potravinářském průmyslu a vlhkém prostředí. Pomáhá při montáži O-kroužků.

SUD

180 kg

AL SI55 FT

TECHNICKÉ PARAMETRY

LÁHEV

1 kg

AL SI55 B1

Provozní teploty : od -45°C do +250°C, NLGI : 3

OBAL

ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVKY
KL 9 H - Ekologický čistící prostředek na vodní bázi
POPIS

Speciálně vyroben z obnovitelných surovin, bez V.O.C., bez ropných rozpouštědel, bez chlóru, bez EDTA, bez glykolů.
Schváleno pro potravinářský průmysl - NSF - FDA v kategorii A1 (registrační číslo 162092).
Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.
VYUŽITÍ

OBAL

Odstranění tuků, olejů, použitých olejů a olejových nebo voskových dočasných ochran v potravinářském,
zemědělsko-potravinářském i strojírenském a leteckém průmyslu. Aplikace postřikem, ponorem, štětcem,
hadříkem, v mycích zařízeních a mycích stolech (i biologických) .

NÁZEV

KANYSTR
KANYSTR
PLASTOVÝSUD
ROZPRAŠOVAČ

20 l
5l
200 l
750 ml

KL 9 H 20L
KL 9 H 5L
KL 9 H FT
KL 9 H PULVE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od 0°C do +100°C

PENETRAČNÍ PŘÍPRAVKY
DEGRIPPANT ALIMENTAIRE - Víceúčelový uvolňovací přípravek
POPIS

Schváleno NSF vychází z požadavků FDA, v kategorii H1; registrace 135418. Uvolňovací prostředek s nízkým
povrchovým napětím. Zaručeně bez silikonu, chlorovaných rozpouštědel, MOSH / MOAH a POSH
VYUŽITÍ

Uvolnění zablokovaných spojů. Rychlé uvolnění zoxidovaných dílů. Údržba a čištění všech typů mechanismů.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
AEROSOL

Bod vzplanutí: +56°C
Hořlavý hnací plyn: CO2

NÁZEV
650 ml

DGT AL A2

MAZIVA PRO ŘETĚZY

NS 50 AL - Mazivo na řetězy pro nízké teploty
POPIS

Syntetický základní olej speciálně vyvinutý pro velmi nízké teploty. Díky nízké viskozitě má velko-penetrační sílu při
mazání řetězů. Klasifikovaná registrace NSF H1: 128225. Neobsahuje MOSH / MOAH.
VYUŽITÍ

Mazání hnacích řetězů v mrazírenském průmyslu. Obecně funguje pro všechny typy řetězů a převodovek pracujících ve
velmi chladných podmínkách.
OBAL
KANYSTR

TECHNICKÉ PARAMETRY

NÁZEV
5l

NS 50AL 5L

Provozní teploty: od -50°C do +160°C
Viskozita při 40°C : 90 cSt
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MAZACÍ PŘÍPRAVKY / OLEJE
PERF 80 NF - Syntetická mazací kapalina
POPIS

Fluorovaný olej pro extrémní aplikace. Kompatibilní se všemi druhy materiálů. Dlouhodobé mazání při velmi nízké nebo
velmi vysoké teplotě a také v agresivním chemickém prostředí. Bezbarvý, nezanechávající skvrny. Žádný dráždivý
zápach. Schváleno NSF - FDA v kategorii H1. (Registrační číslo 130671). Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.
VYUŽITÍ

Mazání forem, mazání nebo montáž spojů guma / kov nebo guma / guma a pro montáž těsnění.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
AEROSOL

Provozní teploty: od -50°C do +270°C, Bod vzplanutí: není

NÁZEV
650 ml

PERF 80NF A2

P 716 - Ekologické montážní mazivo
POPIS

Zdravotně nezávadné mazivo splňující veškeré technické a zdravotnické normy. Nezpůsobuje nemoci z povolání. Není
karcinogenní, mutagenní, toxické, neurotoxické, škodlivé. Neobsahuje ropné produkty, silikon, MOSH, MOAH, POSH.
Výhradně z obnovitelných zdrojů. Bez zápachu a nedráždivé. Schváleno NSF - FDA v kategorii H1. (R.Č162094).
VYUŽITÍ

Výroba PET lahví, mazání předlisků, antiadhezivní aplikace ve farmaceutickém průmyslu, uvolnění výrobků z formy.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
KANYSTR

NÁZEV
20 l

P716 20l

Provozní teploty: od -20°C do +200°C;
Bod vzplanutí: 290°C, Biologická rozložitelnost OECD 301 B: >60%, Viskozita při 40ºC : 46 cSt

SIL 172 AL - Silikonové mazivo
POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 129605. Silikonový olej s rozpouštědlem, antistatický, voděodolný.
Dobrá odolnost vůči agresivním chemickým látkám. Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.
VYUŽITÍ

Uvolňovací přípravek na formy pro všechny druhy materiálů. Přípravek uvolňuje gumu, maže řezné čepele a nože
válců v papírenském, tiskařském a plastikářském průmyslu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
KANYSTR
AEROSOL

Bod vzplanutí: >62°C, Hnací plyn: butan / propan

NÁZEV
20 l
650 ml

SIL 172 AL 20
SIL 172 AL A2

SILICONE AL - Silikonové mazivo
POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 138343. Mazivo je antistatické, voděodolné, dobře odolává agresivním
chemickým látkám a atmosférickým vlivům. Zaručeně bez chlorovaných rozpouštědel MOSH / MOAH / POSH.
VYUŽITÍ

Používá se pro mazání přístrojů v laboratořích, mazání nožů apod. ,Čisté mazání pro všechny lehce zatížené
mechanismy.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
AEROSOL

Hnací plyn: CO2

NÁZEV
650 ml

SIL AL A2

NS 50 AL - Mazivo pro řetězy pro nízké teploty
POPIS

Syntetický základní olej speciálně vyvinutý pro velmi nízké teploty. Díky nízké viskozitě má mazivo vysokou penetrační
sílu při mazání řetězů. Klasifikovaná registrace NSF H1: 128225. Neobsahuje MOSH / MOAH.
VYUŽITÍ

Mazání hnacích řetězů v mrazírenském průmyslu. Obecně funguje pro všechny typy řetězů a převodovek pracujících ve
velmi chladných podmínkách.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
KANYSTR

Provozní teploty: od -50°C do +160°C, Viskozita při 40°C : 90 cSt

NÁZEV
5l

NS50 AL 5L

OLEJE

LUBA 216 AL - Ekologický olej pro extremní tlak a tváření / řezání
POPIS

Olej vyrobený výhradně z obnovitelných zdrojů. Bez V.O.C., silikonu, MOSH / MOAH a b. POSH. Nezapáchá,
nedráždí a není výbušný.
VYUŽITÍ

Řezání, tažení a ohýbání všech typů materiálů, s výjimkou kalené nerezové oceli a lakovaných povrchů. Určeno pro
tváření kovů za studena, např.: konzervárenských obalů a všech druhů kovových obalů v potravinářském průmyslu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
OBAL
KANYSTR
SUD

NÁZEV
20 l
200 l

LUBA 216AL 20L
LUBA 216 AL FT

Provozní teploty: od -20°C do +280°C, Bod vzplanutí v uzavřeném obalu: 290°C
100% odbouratelný (OECD 301)

HVG - Rostlinný olej pro tváření kovů - 3H pro přímý kontakt
POPIS

Čisté a univerzální mazivo, doporučené pro mazání, řezání ve všech oblastech specifických činností v
potravinářském a zemědělsko-potravinářském průmyslu. Zaručeně bez silikonu, alergenů, MOSH / MOAH a POSH.
Schválený pro potravinářský průmysl - homologovaný NSF - FDA v kategoriích 3H, H1 (Registrační číslo 162091).
Zabraňuje ulpívání potravin na výrobních zařízeních.
VYUŽITÍ
OBAL
SUD

200 l

NÁZEV

Mazivo určené pro montáž, řezání, a méně náročné lisování ve všech oblastech činnosti v potravinářském
průmyslu. Může se použít na všechny kovy a plasty. Také se dá použít jako uvolňovací prostředek.

HVG FT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Viskozita při 40ºC : 40 cSt, MPR: 100%, Snadno biologicky odbouratelný (OECD 301) 100%
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