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PURITY FG Syntetisk Olie 
Olie til kompressor, vakuumpumper, 
trykluft og hydrauliske systemer.	  
	  
Introduktion	  
Petro-Canada’s PURITY FG syntetisk olie 
er en avanceret fødevaregodkendt olie 
designet til at leverer en fremragende 
ydeevne og med en længere levetid end 
andre fødevaregodkendte smøremidler.	  
PURITY FG Syntetisk olie er en syntetisk 
PAO baseret olie som er formuleret med 
udvalgte additiver for at sikre bedre 
beskyttelse mod slid, oxidering, rust og 
korrosion.	  
PURITY FG Syntetisk olie er udviklet til at 
kunne håndtere våde fødevare miljøer 
med stort temperatur spænd. PURITY FG 
syntetisk olie kan anvendes i kompressor, 
vakuumpumper, trykluft og hydrauliske 
systemer. 
PURITY FG Syntetisk olie opfylder de 
højeste krav inden for fødevareindustriens 
sikkerhedsstandarder og passer perfekt i 
HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) og GMP (Good 
Manufacturing Practice) planer. 
Alle komponenter opfylder FDA regel 21 
CFR 178.3570 ”Lubricants with incidental 
food contact” 
PURITY FG Syntetisk olie har NSF H1 
godkendelsen, Smøremidler til 
anvendelse hvor fødevarekontakt kan 
opstå. 
PURITY FG Syntetisk olie er blevet 
registeret af Canadian Food Inspection 
Agency til brug i registrerede 
fødevareforarbejdnings planter. 
Den er også certificeret af Star K til 
anvendelse ved fremstillingen af Kosher 
Food. 

Ydelsesmæssige fordele 
 
• Modstår oxidation nedbrydning 

• Op til 4.000 time mellem service 
på skruekompressorer 

• Modstår slam og lak i tryklufts, 
hydraulik, vinge kompressor og 
vakuum pumpesystemer 

• Spænder over et bredt 
temperaturområde 

• Reducerer driftsomkostningerne 
på grund af længere tid mellem 
olieskift 
 

 
• Fremragende udskillelses-

karakterisk, forbedrer effektiv i 
olie/kondensat separatorerne 
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• Bedre termisk og oxidation 
stabilitet end konventionelle 
fødevaregodkendte smøremidler 
• Minimerer dannelse af skadelig 

fernis og lak aflejringer i 
skruekompressorer 

• Hydrauliske, lufttryks og vinge 
systemer forbliver rene længere, 
hvilket reducerer 
vedligeholdelsesomkostningerne 
 

• Askefri og ingen luftgener 
• Ren ydeevne 
• Giver et mere behageligt 

arbejdsmiljø 
• Let bortskaffelse, fordi olien er et 

ikke-farligt affald 
 

• Lav volatilitet 
• Minimerer top-up 
• Forbedre effektiviteten i 

vakuumpumpe applikationer 
 

• Fuld godkendelse til brug i 
og omkring forarbejdning af 
fødevarer områder 
• H1 registeret af NSF 
• Alle komponenter opfylder FDA 

regel 21 CFR 178.3570 
”Lubricants with incidental food 
contact” 

• Registeret af Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) til brug i 
registrerede 
fødevareforarbejdnings planter. 

• Certificeret af Star K til anvendelse 
ved fremstillingen af Kosher Food. 

• Certificeret Halal by IFANCA 
 
 
 

• Indeholder ikke genetisk 
modificerede stoffer (GMS) 
• Opretholder fødevareallergi 

sikkerheden 
• Indeholder ikke gluten 
• Indeholder ikke og er ikke 

fremstillet i et anlæg, der ikke 
fremstiller, opbevarer eller på 
anden måde håndtere sesamfrø, 
mælk, æg, fisk, skaldyr, soja, 
hvede og sulfitter 
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Applikationer 
PURITY FG Syntetisk olie kan anvendes til at smører diverse udstyr som bruges i 
produktion, forberedelse, behandling eller emballering af fødevareprodukter.  
PURITY FG Syntetisk 46 olie kan anvendes i skrue- og centrifugalkompressorer samt 
lufttryks, hydrauliske og nogle cirkulerende systemer, hvor en lavere viskositets olie 
anbefales.  
PURITY FG Syntetisk 100 olie kan anvendes i vinge-kompressorer, vakuumpumper og let 
lastede gearkasser, hvor en højere viskositets olie anbefales. 
PURITY FG Syntetisk olier kan også anvendes, hvor lave temperatur kapaciteter er 
påkrævet, såsom frysere. 
 
BEMÆRK: Kontroller altid din OEM manual for smøring under konsolidering.
 


