
	  

	  

	  

Petro-‐Chem	  A/S	   	   	   	   	   Tlf:	  7070	  1881	  
Smedeland	  22	   	   Info@Petrochem.dk	   	   Fax:	  7070	  1706	  
2600	  Glostrup	   	   www.Petrochem.dk	   	   Version:	  09-‐04-‐2013	  
	  

 
Purity FG Chain Oil 
 
Introduktion 
Petro-Canada’s Purity FG Chain Oils er  
avancerede kædesmøreolier, specielt  
fremstillet til at give gode  
smøreegenskaber samtidig med  
overholdelse af alle de  
fødevaregodkendelser der vedrører  
smøremidler.  
Til forskel fra almindelige hvide olier, er  
Purity FG Chain Oils, sammensat af  
Petro-Canada’s ultra rene HT-baseolier  
og specielle fødevaregodkendte  
additiver.  
Oliernes ”klæbrige” natur bevirker en  
særdeles god vedhæftning til  
metaloverflader, modstår  
vandafvaskning og giver fremragende  
forebyggelse mod slidtage, oxidering og  
rust.  
Purity FG Chain Oil opfylder de højeste  
standarder indenfor  
fødevareindustrien.Den opfylder bl.a.  
USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR  
21 178.3570, Canadian Food Inspection  
Agency, Star K, Kosher og Pareve.  
Derudover opfylder den til fulde  
Fødevare-direktoratets krav til brug af  
desinfektionsmidler, rengøringsmidler  
og smøremidler som beskrevet i  
Fødevarelovens § 27.  
Produktet er et godt aktiv i forbindelse  
med både HACCP og GMP.  
Purity FG Chain Oil er Kosher godkendt. 
 
Egenskaber og fordele 
Enestående modstand mod  
smøremiddel nedbrud, der er forårsaget  
af høj temperatur og luftens adgang  
• Holder systemerne fri for slam–  
og lak aflejringer.  

 
• Forlængelse af smøremidlets  
levetid.  
• Reducerede vedligeholdelses-  
omkostninger.  
Stor rust- og korrosionsbeskyttelse.  
• Beskytter metaloverflader mod  
korrosionsangreb  
Forbedret anti-slid beskyttelse  
• Forhindrer metal – metal kontakt  
mellem kæder og tænder  
Klæber stærkt til alle overflader.  
• Bliver ikke slynget af – drypper  
ikke.  
• Stærkt vandafvisende  
• Forbedret smøring  
• Nedsættelse af smøreolieforbrug  
 
Anvendelsesmuligheder  
Purity FG Chain Oil anbefales til alle  
typer af drivkæder og  
kædetransportører der findes på  
procesudstyr i fødevareindustrien.  
Olierne kan påføres med børste,  
drypsmøring og gennem  
centralsmøresystemer. 
Purity FG Chain Oil, kan anvendes i  
applikationer op til 200ºC, men ved  
temperaturer over 150ºC bør  
smøreintervallerne forkortes.  
Hvis der er behov for en kædeolie til  
sprayformål, anbefales Purity FG MF. 
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Hydro Treatment 
Baseolierne til Petro-Canadas produkter  
er alle fremstillet af Petro-Canada selv  
og kommer fra den unikke patenterede  
”HT-proces”. Denne raffineringsproces 
indebærer, at råolien raffineres gennem  
3 katalytiske trin, og giver en vandklar  
99,9% ren mættet paraffinsk baseolie,  
der har de syntetiske oliers egenskaber.  
Petro-Canadas Purity FG Chain Oil har  
de gode syntetiske oliers termiske og  
oxidationsmæssige egenskaber,  
samtidigt med at de har mineraloliens  
overlegne smøreevne. 
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               Overholder EU-forordning nr. 1935/2004 jf.Dansk Bekendtgørelse nr. 822/2013                                                 Til kontakt med fødevarer.




