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ROCOL FOODLUBE Multi Paste
Pasta lubrificante e antiemperrante grau alimentício
Descrição:
ROCOL FOODLUBE MULTI PASTE é uma pasta branca não tóxica, isenta de óleos minerais. Foi desenvolvida
para uso como lubrificante e antiemperrante em montagens, buchas, guias e engrenagens abertas em aplicações
alimentícias e farmacêuticas ou onde se requer um lubrificante claro e não tóxico.
ROCOL FOODLUBE MULTI PASTE foi desenvolvida para atuar em ampla faixa de temperaturas e devido à sua
aditivação pode ser utilizada também em parafusos de inox a altas temperaturas.
Atua também como lubrificante para moldes de injeção, onde lubrificantes brancos isentos de silicone são
desejáveis. Devido a sua cuidadosa formulação, FOODLUBE MULTI PASTE está enquadrada dentro dos
regulamentos da FDA americana (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) podendo ser classificada como USDA
H1.

Principais vantagens:
• EXCELENTES PROPRIEDADES ANTIEMPERRANTES POR LONGOS PERÍODOS.
• NÃO TÓXICA, GRAU ALIMENTÍCIO; ISENTA DE ÓLEO MINERAL.
• ADITIVOS FDA, CATEGORIA USDA H1.
• ALTA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.
• EXCELENTE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.
• REDUÇÃO DO ATRITO E DESGASTE; MAIOR VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES.
• NÃO CONTÉM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OU GRÃOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
Aplicações:
Em empresas: Alimentícias, bebidas, farmacêuticas, eletrônicas, papel e celulose, embalagens, máquinas para
escritório, gráficas, têxteis, plásticos, instrumentação, equipamentos hospitalares, eletrodomésticos e químicas.
Aplicar um filme fino em ambas as superfícies. Para melhor resultado as superfícies deverão estar limpas e secas.

Dados Típicos:

Aparência:

Pasta branca macia

Penetração Trabalhada (IP 50 - 1/10 mm): 280/310

Óleo Básico:
Encorpantes:
Temperatura de uso:

Sintético
Lubrificantes brancos não tóxicos
-30ºC a + 450ºC

“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”.
RN 02.2004

ITW Chemical Products Ltda.
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- Cep: 06816-050 - Fone : (11) 4785. 2660 - Fax : (11) 4785. 2686
e-mail: tech@itwchem.com.br

Creating Lubricants with Industry

