
Technický list

ROCOL
®
 FOODLUBE

 
HI-POWER jsou vysoce 

výkonné hydraulické a kompresorové oleje a oleje 
pro vedení vzduchu navržené pro většinu typů 
vzduchových kompresorů, hydraulických systémů a 
systémů přimazávání vzduchových vedení. Jsou 
dostupné ve viskozitách: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100. 

FOODLUBE HI-POWER 32 je ideální pro převodovky 
a řetězy, které jsou provozovány při teplotách až -50 
°C v závislosti na aplikaci.  

Oleje FOODLUBE
 
HI-POWER jsou vysoce teplotně 

stabilní a jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
vynikající výkonnost po celou dobu životnosti. 

Netoxické vlastnosti olejů FOODLUBE
 
HI-POWER je 

činí ideálními pro použití v potravinářském nebo 
farmaceutickém průmyslu, kde jsou vyžadovány oleje 
specifikace NSF H1. 

Popis produktu

Charakteristika a výhody
 Oleje FOODLUBE

 
HI-POWER nabízí excelentní 

teplotní odolnost, která závisí na viskozitě 
konkrétní varianty.

 Mohou být použity v rozmezí teplot od -50 °C až do  
120 °C v závislosti na viskozitním stupni a aplikaci.

 Oleje FOODLUBE
 
HI-POWER obsahují unikátní 

systém aditiv (Low Carry Over - LCO) pro 
optimální výkonnost kompresoru.

 Mají speciální kombinaci antioxidantů, které 
poskytují vysokou teplotní stabilitu, což přináší 
delší životnost oleje s nižší tvorbou úsad a kalů.

 Oleje FOODLUBE
 
HI-POWER vykazují velmi 

nízkou tendenci k pěnění v kombinaci s excelentní 
ochranou proti opotřebení, čímž přispívají k 
prodloužení životnosti stroje. 

Balení

Pokyny pro skladování a použití

 Před naplněním oleje ROCOL FOODLUBE
 
HI-

POWER proveďte výplach zařízení pro dosažení 
optimální výkonnosti.

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

 Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby. 

Specifikace

 Oleje FOODLUBE
 
HI-POWER neobsahují: 

minerální uhlovodíky, živočišné materiály, 
geneticky modifikované složky.

 Oleje FOODLUBE
 
Hi-Power jsou vyráběny pouze 

ze surovin schválených FDA:

 FDA Group 21 CFR 178.3570

 Oleje FOODLUBE
 
HI-POWER jsou registrovány 

dle NSF:
 FOODLUBE HI-POWER 22 - 122180

 FOODLUBE
 
HI-POWER 32 - 122181

 FOODLUBE
 
HI-POWER 46 - 122182

 FOODLUBE HI-POWER 68 - 122183

 FOODLUBE
 
HI-POWER 100 – 122184

 Certifikovány dle ISO 21469  

FOODLUBE® HI-POWER RANGE

Hydraulické a kompresorové oleje & oleje pro vedení vzduchu - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 

Balení Číslo zboží
FOODLUBE HI-POWER 5L 20L 200L 

22 15796 15795 15799 

32 15896 15895 15899 

46 15996 15995 15999 

68 16006 16005 16009 

100 15946 15945 15949 
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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: 5 Datum: 07-15 

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

Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou vyráběny 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 Bezbarvá až nažloutlá kapalina 

Základový olej - Polyalfaolefin 

Viskozita a viskozitní index 40 °C 100 °C VI 

FOODLUBE HI-POWER 22 IP71 - ASTM D445 21,8 cSt 4,8 cSt 147 

FOODLUBE HI-POWER 32 IP71 - ASTM D445 31,4 cSt 6,1 cSt 146 

FOODLUBE HI-POWER 46 IP71 - ASTM D445 45,4 cSt 7,8 cSt 142 

FOODLUBE HI-POWER 68 IP71 - ASTM D445 63,9 cSt 10,0 cSt 142 

FOODLUBE HI-POWER 100 IP71 - ASTM D445 97,4 cSt 13,7 cSt 142 

Rozsah teplotní použitelnosti

FOODLUBE HI-POWER 22 - - 50 °C až + 110 °C

FOODLUBE HI-POWER 32 - - 50 °C až + 120 °C

FOODLUBE HI-POWER 46 - - 35 °C až + 120 °C

FOODLUBE HI-POWER 68 - - 30 °C až + 120 °C

FOODLUBE HI-POWER 100 - - 20 °C až + 120 °C

http://www.rocol.com



