Petro-Chem FG 3H Grease.
Introduktion
Denne fedt er udformet som et bredt
temperaturområde og indeholder anti-slid
og andre aditiver, men er stadig en ikke
giftig fedt. Petro-Chem FG 3H Grease er
velegnet til alle almindelige rulningslejer
samt glideflader.

Disse værktøjer bliver normalt smurt med
en H-1 godkendt fedt baseret på aluminiumkompleks eller uorganiske
fortykningsmidler, på grund af den
vanskelige omstændigheder høje frafald i
produktionen opleves.
Petro-Chem FG 3H Grease vil øge
produktionen med det samme.

Applikationer
Dette produkt er udviklet til brug som et
slipmiddel (3H) på grill, ovne, brød pander,
udbening bænke, skærebrætter, eller andre
hårde overflader i kontakt med kød og
fjerkræ fødevarer for at forhindre mad i at
klæbe under behandlingen.
De vigtigste værktøjer er håndværktøj og
fræsere, der anvendes i den
kødforarbejdende industri.

Fordele
 Giver lang og god smøring ved brede
temperaturer, der vil forlænge
smøreintervaller
 Vil øge produktionen
 Beskytter mod indtrængen af korrosive
kontaminanter
 Forbedret anti-slid ydeevne som forlænge
komponentlevetid
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Indeholder ingen genetisk modificerede
substanser
 Underbygger fødevareallergisikkerhed
 Indeholder ikke følgene Allergener,
 Glutenholdige kornprodukter, dvs.
Hvede, rug, byg, havre, spelt,
kamut eller hybridiserede stammer
heraf, og produkter på basis heraf.
 Indeholde ingen gluten
 Indeholder ingen jordnødder, trænødder, eller spor heraf
 Er fremstillet på en fabrik der på
ingen måde producerer, opbevarer
eller på anden vis omgås
jordnødder eller træ-nødder af
nogen art.
 Indeholder ingen zink
 PURITY ™ FG Smøremidler ikke
hidrører fra allergener som
defineret nedenfor. Vær
opmærksom på, at på grundlag af
oplysninger tilgængelige for os fra
vores råvareleverandører de
ingredienser, der anvendes i
produktet er ikke afledt af følgende
potentielle fødevareallergener:
 Jordnødder eller dets derivater, fx
Peanut - stykker, protein, olie,
smør, mel, og mandelona nødder
(en mandel flavored peanut
produkt) etc. Peanut kan også være
kendt som jordnøddeolie.
 Nødder (mandler, paranødder,
cashewnødder, hasselnødder
(hasselnødder), macadamia
nødder, pekannødder, pinjekerner
(Pinyon, Pinon), pistacienødder og
valnødder eller deres derivater, fx,
møtrik Butters og olier osv.
 Sesam eller dets derivater, fx pasta
og olie mv.
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Mælk eller dets derivater, fx mælk
kaseinat, valle og yoghurt pulver
mv.
 Æg eller dets derivater, fx frosne
æggeblomme, æggehvide pulver
og æg protein isolater mv.
Fisk eller dets derivater, fx, fiskeprotein,
olie og ekstrakter etc.
Krebsdyr (herunder krabber, krebs,
hummer, rejer og rejer) og Skaldyr
(herunder snegle, muslinger, muslinger,
østers, hjertemuslinger

Petro-Chem FG 3H Grease
opfylder de højeste standarder indenfor
fødevareindustrien, den opfylder bl.a.
USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR
21 178.3570, Star K, Kosher og Pareve
Er godkendt til Halal af IFANCA.
NSF: 148466.
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