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ROCOL FOODLUBE Chain Spray
Lubrificante atóxico para correntes, isento de óleo mineral
Descrição:
ROCOL FOODLUBE CHAIN SPRAY é um lubrificante de alta performance, isento de hidrocarbonetos minerais.
É especialmente indicado para prover conveniente e efetiva lubrificação e proteção a todos os tipos de
rolamentos, correntes e esteiras transportadoras onde pode ocorrer um eventual contato com alimentos, ou em
aplicações onde limpeza e um lubrificante atóxico são exigidos. Possui ótima resistência à lavagem por água e
excelente proteção anticorrosiva sendo ideal para aplicações em locais úmidos e sujeitos a freqüentes lavagens
por água.

Principais vantagens:
• LUBRIFICANTE ATÓXICO, GRAU ALIMENTÍCIO.
• CATEGORIA NSF H1.
• OS COMPONENTES DE SUA FORMULAÇÃO SÃO LISTADOS PELO FDA (FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION).
• EXCELENTE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
• BOA RESISTÊNCIA À CARGA, REDUZINDO O DESGASTE.
• NÃO GOTEJA OU ESCORRE.
• ISENTO DE ÓLEO MINERAL EM SUA FORMULAÇÃO.
Aplicações:
Pode ser aplicado em correntes transportadoras para máquinas de empacotamento, de alimentação, esteiras e
partes móveis de sistemas transportadores. ROCOL FOODLUBE CHAIN FLUID deve ser bem misturado antes
do uso a uma distância de 15-25cm

Dados Típicos:

Aspecto:
Fluido básico:
Viscosidade a 40ºC

fluido âmbar
Sintético
119 cSt

Temperatura de uso:

-30ºC a +150ºC

“As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes
diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e , nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às
informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso”.
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