
Technický list

ROCOL
®
 FOODLUBE

 
SPRAY GREASE je produkt

FOODLUBE
 
UNIVERSAL 2 ve spreji. Jedná se o bíle 

netoxické mazivo navržené pro účinné mazání 
valivých a kluzných ložisek, kluzných ploch a dalších 
aplikacích v potravinářském nebo farmaceutickém 
průmyslu.

FOODLUBE
 

SPRAY GREASE je excelentní 
univerzální mazivo nabízející excelentní odolnost 
vůči vymývání vodou a ochranu proti korozi, což jsou 
základní předpoklady pro použití v potravinářském 
nebo farmaceutickém průmyslu. 

FOODLUBE
 
SPRAY GREASE je také dostupný ve 

větším balení jako FOODLUBE
 
UNIVERSAL 2.

Popis produktu

Charakteristika a výhody

 FOODLUBE
 
SPRAY GREASE má detekovatelné 

plastové komponenty (víčko a pohon) většinou 
používaných detektorů kovu.

 FOODLUBE
 
SPRAY GREASE nabízí excelentní 

teplotní odolnost od -50 °C do +160 °C. 

 Vykazuje excelentní výsledky ve 4-kuličkovém 
testu svarového zatížení (620 kg).

 FOODLUBE
 
SPRAY GREASE je vysoce odolný

vůči vymývání vodou a nabízí excelentní ochranu
proti korozi.

 Má excelentní oxidační stabilitu, což se projevuje
na prodloužení intervalů domazávání a snížení
spotřeby maziva.

 FOODLUBE
 
SPRAY GREASE je excelentní

univerzální plastické mazivo s dlouho životností a
obsahem PTFE pro lepší mazivost a výkonnost.

Balení

Pokyny pro skladování a použití
 Před použitím důkladně protřepejte.

 Aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm.

 Zajistěte adekvátní větrání prostor.

 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé
materiály.

 Před aplikací proveďte test kompatibility s plasty
a kaučukem a lakovanými částmi.

 Teplota skladování by měla být nižší než 50 °C
a skladovací prostor by neměl být vystaven
přímému slunečnímu záření.

 Doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

Specifikace
 FOODLUBE

 
SPRAY GREASE neobsahuje:

minerální uhlovodíky, živočišné materiály,
geneticky modifikované složky.

 FOODLUBE
 
SPRAY GREASE je vyráběn

pouze ze surovin schválených FDA:

 FDA Group 21 CFR 178.3570

je FOODLUBE SPRAY GREASE

schválen dle NSF:

 NSF H1 – 138048

 Certifikován dle ISO 21469

FOODLUBE® SPRAY GREASE

Víceúčelové EP plastické mazivo ve spreji s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl 

Balení Číslo zboží
400ml 15030 



Technický list

FOODLUBE® SPRAY GREASE

Víceúčelové EP plastické mazivo ve spreji s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl 

Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je 
vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.
Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo 
povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.
Verze:  4 Datum:  07-15 

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE SPRAY GREASE je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je 
na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

Vlastnost Metoda Hodnota 
Vzhled Vizuálně Bíle plastické mazivo
NLGI stupeň IP50 – ASTM D217 2 
Základový olej - Polyalfaolefin 
Viskozita zákl. olej při 40 °C IP71 – ASTM D445 47 cSt 
Viskozita zákl. olej při 100 °C IP71 – ASTM D445 8 cSt 
Zpevňovadlo - Hlinitý komplex
Pevná maziva - PTFE/Bílá netox. pevná maziva

Rozpouštedlo - Uhlovodík
Hnací plyn - LPG (uhlovodík) 
Teplotní rozsah použitelnosti - -50 °C až +160 °C
4-kuličkový test - svarové zatížení IP239 – ASTM D2596 620 kg 
SKF ROF životnost ložiska - 1100 hodin 
Test koroze - Emcor IP220 0:0 
Koroze na mědi IP112 – ASTM D130 1b 
Vymývání vodou IP215 – ASTM D1264 <2 % 
Bod skápnutí IP132 – ASTM D566 >230 °C
Detekce kovů:
Víčko aerosolu Velikost částic >3,0 mm
Pohon Velikost částic >3,0 mm

Detektorem kovů detekovatelná víčka pro snížení potencionálního rizika 
kontaminace.

http://www.rocol.com



