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PC FG Chain Oil 50. 
 
PC FG Chain Oil 50 er højtudviklede fødevaregodkendte smøremidler der giver optimal 
smøring og maksimal renhed og levnedsmiddel-kvalitet. 
 
I modsætning til normale hvide olier indeholder PC FG Chain Oil 50 en speciel blandind af 
petro-Canadas HT baseolie og patenterede additiver. De tåler ekstremt høje tryk og 
resulterer i en forebyggelse mod slidtage, oxidering og rust. 
 
PC FG Chain Oil 50 opfylder de højeste standarder indenfor fødevareindustrien, den 
opfylder bl.a. USDA H1 (nu NSF-listen), US. FDA, CFR 21 178.3570 
 
Derudover opfylder den til fulde Fødevare-direktoratets krav til brug af desinfektionsmidler, 
rengøringsmidler og smøremidler som beskrevet i Fødevarelovens §27. 
Produkterne er et fod aktiv til brug ved både HACCP og GMP. 
 

Egenskaber og fordele 
 
Enestående modstand mod smørremiddel nedbrud forårsaget af høje temperaturer og 
luftens adgang. 

 Lang olielevetid 

 Mindsker slam og aflejringer i systemerne 

 Reducer vedligeholdelses omkostningerne. 
 
Langvarig beskyttelse mod rust og korrosionsangreb. 

 Beskytter metal dele mod angreb, forårsaget af fugtighed. 

 Beskytter bronze- og kobberdele. 
 
Fremragende vanseparations evner og hydrolytisk stabilitet. 

 Hurtig udskillelse af vand, uden tab af additiver. 

 Nedsættelse af driftsomkostningerne pga. Mindre olieforbrug, slid og korrosion. 
 

 
Forlænget anti-slid beskyttelse. 

 Høj driftssikkerhed for hydraulikpumperne. 
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Særdeles gode antiskum/luft egenskaber. 

 Forhindrer overløb fra reservoir. 

 Eliminere ”elasticitet” i hydraulik systemer og skader forårsaget af pumpeavitation. 
 
Indeholder ingen genetisk modificerede substanser 

 Underbygger  fødevareallergi- sikkerhed 

 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, træ-nødder, 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.  

 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 og kammuslinger), eller 
deres derivat, fx ekstrakter mv 

 Soja eller dets derivater, fx lecithin, olie, tofu og protein isolater etc. 
Hvede, triticale eller deres derivater, fx, mel, stivelse og klid osv Omfatter andre 
sorter hvede som spelt, hård, kamut, Emmer etc. 

 Sennep eller dets derivater, f.eks sennepsfrø, sennepsmel, jorden sennep, tilberedt 
sennep osv. 

 Sulfitter fx svovldioxid og natrium metabisulphites mv 
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Anvendelsesmuligheder 

PC FG Chain Oil 50 giver er udviklet til kædesmøring af kæder i fryser og giver glimrende 
resultater  i højtrykssystemer. Den kan ligeledes anvendes til smøring af rulleejer og i 
diverse cirkulationssystemer. 

Et andet anvendelsesområde er i pneumatiske systemer, som tit kendes indenfor 
emballage fremstilling til levnedsmiddel-branchen. PC FG Chain oil 50 har den store 
fordel, at de giver maksimal renhed uden aflejringer selv ved forlængede drift 


