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PURITY FG2 SYNTHETIC / 
PURITY FG2 SYNTHETIC 
HEAVY 220 GREASES 
 
Introduktion 
Petro-Canadas Purity FG2 Syntetiske og 
Purity FG2 Syntetiske Heavy 220 fedter er 
avancerede fødevaregodkendt fedter specielt 
udviklet til de hårdeste fødevareforarbejdning 
applikationer. Deres avancerede kemi giver 
fremragende beskyttelse mod slid og vand 
udvaskning over en bred vifte af 
driftstemperaturer. 
Purity FG2 Syntetiske og Purity FG2 
Syntetiske Heavy 220 fedt er designet til at 
opfylde de højeste standarder inden for 
fødevareindustrien og kan nemt integreres i 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) produktioner og GMP (Good 
Manufacturing Practice) programmer. 

 

Funktioner og fordele 
 Højere bæreevne og fremragende 

beskyttelse mod slitage 

 Fremragende ekstremt tryk (EP) og 
antislid (AW) ydeevne 

 Beskytter gear, lejer og udstyr under 
højere belastninger 

 Hjælper med at forhindre 
beslaglæggelse, friktion og afskalning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stærk modstand mod smøremiddel 
nedbrydning og udvaskning i barske 
driftsmiljøer 

 Bevarer konsistens og smøring i 
tilstedeværelse af vand, mad syrer, 
juice og biprodukter 

 Drypper ikke fra lejerne under 
damprensning 

 Meget modstandsdygtig over for 
udvaskning med vand og de fleste 
steriliserende kemikalier, der 
anvendes i rengøring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Effektiv på tværs af en bred vifte af 
ekstreme temperaturer 

 Normal driftsområde fra: 
Purity FG2 Syntetisk: -40 ° C / -40 ° F 
til 200 ° C / 392 ° F. 
Purity FG2 Syntetisk Heavy 220: -35 ° 
C / -31 ° F til 200 ° C / 392 ° F. 

 Purity FG2 Syntetisk pumpbar ned til -
35 ° C / -31 ° F. Purity FG2 Syntetisk 
Heavy 220 pumpbar ned til -25 ° C /. 

 Kan anvendes periodisk så højt som 
250 ° C (482 ° F) 

 Ideel til stærkt belastede lejer 
opererer under brede 
temperatursvingninger 
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 Fremragende oxidationsbestandighed 
som forlænger fedtets liv 

 Fedtets liv er typisk øget med op til 2 
gange end for regelmæssig 
mineraloliebaseret fedt 

 Meget effektiv beskyttelse mod rust og 
korrosion 

 Forlænger komponent liv og beskytter 
mod ikke planlagt nedetid 

 Usmageligt, lugtfri og ikke-farvning 

 * klæbrige at forblive på plads Purity 
FG2 Syntetisk Heavy 220 er formuleret 
med tackifers til at holde det på plads 
under de mest krævende forhold. 

 

Fødevaregodkendelser 
 Fuldt registreret til brug i og omkring 

fødevareforarbejdning operationer 

 H1 registered by NSF 

 All components comply with FDA 21 
CFR 178.3570 Lubricants with 
incidental food contact. 

 Certified Kosher Pareve 

 Certified Halal 

 For en komplet liste på Purity FG 
oplysninger, konsulter med en Petro-
Canada Lubricants repræsentant 

 Indeholder ikke Zink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Applikationer 
Purity FG2 Syntetiske og Purity FG2 
Syntetiske Heavy 220 fedt anbefales som 
multipurpose smøremidler på tværs af alle 
fødevareforarbejdning applikationer 
såsom frysere, temperaturer høje 
herunder ovne, Multi Service lejer, 
konserves, Bottling Udstyr og blandere. 
De er især effektive i fødevarer plante 
applikationer, der kører under tunge 
byrder, eller udsat for høje og lave 
temperaturer ekstremer. Purity FG2 
Syntetisk anbefales især til brug i 
temperaturer lavt. Purity FG2 Syntetisk 
220 Heavy er mest egnet til brug under 
tunge byrder, og hvor fedt er nødt til at 
blive på plads. 
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