
Technický list

 ROCOL
 
PUROL je bílé, netoxické plastické mazivo 

navržené pro účinné mazání a ochranu těsnění, 
ložisek a nožů, které jsou používány zejména v 
potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, a
kde dochází k přímému kontaktu s potravinou.

 ROCOL PUROL  je vhodný zejména pro těsnění,
mlecí desky, míchačky a kráječe, kde nelze
zabránit kontaktu s potravinou.

 ROCOL PUROL je vyráběn pod přísným dohledem
nezbytným pro výrobu maziv typu 3H pro kontakt s
potravinou.

Popis produktu

Charakteristika a výhody

 ROCOL PUROL nabízí excelentní teplotní
odolnost od -10 °C do +110 °C.

 ROCOL PUROL má detekovatelné plastové
komponenty (cartridge) většinou používaných
detektorů kovu.

 Prokázal vynikající výsledky ve čtyřkuličkovém
testu svarového zatížení (355 kg).

 ROCOL PUROL má dobrou oxidační stabilitu,
čímž prodlužuje intervaly domazávání a snižuje
spotřebu maziva.

 ROCOL PUROL je ideální pro použití jako
separační prostředek pro přímý kontakt s
potravinou a stejně tak jako mazivo pro těsnění.

Balení

Pokyny pro skladování a použití

 ROCOL PUROL lze aplikovat především ručně, a 
nebo lze použít čistý mazací lis nebo pumpu.

 ROCOL PUROL by neměl být míchán s žádným
jiným mazivem. Před aplikací produktu
doporučujeme odstranit předchozí mazivo ze
zařízení.

 Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od
1 °C do +40 °C

 Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

Specifikace

 ROCOL PUROL neobsahuje: minerální
uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky
modifikované složky.

 ROCOL PUROL je vyráběn pouze ze surovin
schválených FDA:

 FDA Group 21 CFR 178.3570

 ROCOL PUROL je registrován dle NSF:

 NSF 3H - 143392

 NSF H1 - 143392

 Certifikován dle ISO 21469

PUROL™

Víceúčelové EP plastické mazivo typu 3H pro přímý kontakt s potravinami

Balení Číslo zboží

370g 15611 

4kg 15616 
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Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní list

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: 3  Datum: 05-14 

Vlastnost Metoda Hodnota

Vzhled Vizuálně Bílé plastické mazivo

Základový olej - Bílý olej

Viskozita zákl. olej při 40 °C IP71 – ASTM D445 100 cSt 

Zpevňovadlo - Bezmýdelné

Pevná maziva - Bílá, netoxická pevná maziva

Teplotní rozsah použitelnosti - -10°C až +110°C

4-kuličkový test - svarové zatížení IP 239 – ASTM D2596 355 kg 

Koroze na mědi IP 112 – ASTM D130 1b 

NSF registrace - 3H & H1 

http://www.rocol.com



