
PURITY FG 2 Synthetic
Харчове мастило 

Вступ
Харчове мастило PURITY FG2 SYNTHETIC на 
синтетичній основі компанії Petro-Canada - це 
інноваційний мастильний матеріал харчової марки, 
розроблений для виконання суворих вимог в 
процесах обробки харчових продуктів. Його 
унікальна формула забезпечує відмінний захист від 
зносу і вимивання водою в широкому діапазоні 
робочих температур.

Мастило PURITY FG2 SYNTHETIC також відповідає 
найжорсткішим вимогам до безпеки харчових 
продуктів і чудово підходить для виконання планів 
НАССР (Системи аналізу ризиків та критичних 
контрольних точок) і GMP (Правил організації 
виробництва і контролю якості). 

Видатні властивості і характеристики
 Чудова несуча здатність і захист від зносу
 Відмінний надзвичайний тиск (ЕР) і 

протизносні (AW) властивості
 Захищають редуктори, підшипники і робоче 

обладнання при більш високих 
навантаженнях

 Запобігають зварюванню, заїданню і 
відшаровуванню

Захист від зносу 

Синтетичне мастило PURITY  *  FG  надає такий же або 
кращий захист від зносу, ніж провідні компанії виробники 
олив і  синтетичних мастил харчового сорту. Менший 
знос означає менше порушення виробничих процесів, 
більш високу продуктивність і більш низькі витрати 
на обслуговування.

Вантажонесучі здатності

Синтетичне мастило PURITY  FG забезпечує більш 
високі вантажонесучі здатності, ніж провідні компанії 
виробники олив і синтетичних мастил харчового сорту, 
таким чином, ідеально підходящі для застосування в 
харчовій промисловості, що працюють в умовах 
високих навантажень.

 Сильний опір руйнуванню оливи і змивання 
водою в жорстких умовах навколишнього 
середовища

 Гарантує змащування деталей в
присутності води, харчових кислот, соків і 
побічних продуктів

 Високий опір до змивання водою і 
більшістю хімічних сполук, які 
використовуються при очищенні



 Ефективне для широкого діапазону 
екстремальних температур
 Нормальний робочий діапазон від -400С (-400F) до  
2000C (3920F) 

 Прокачуваність до -350С (-310С)
 Періодично може використовуватися і при
температурі вище 2500С (4820F) 

 Ідеальне для важко навантажених підшипників, 
що працюють при коливанні температур

Додаткові переваги
 Підвищена стабільність до окислення продовжує 
термін служби мастила
 Термін служби збільшений в два рази в 
порівнянні з звичайними мастилами на мінеральної 
основі
 Підвищений захист від іржі і корозії
 Продовжує термін служби вузлів устаткування і
запобігає незапланованій  зупинці обладнання
 Не имеет вкуса и запаха и не оставляет пятен 
 При случайном контакте с пищевыми продуктами 
или их упаковкой легко и полностью стирается с 
поверхности 

Схвалення безпеки для харчових 
продуктів
 Повністю схвалене для використання в

процесі операцій по обробці харчових 
продуктів 

 Н-1 зареєстровано NSF 
 Всі компоненти мастила відповідають

вимогам FDA 21 CFR 178.3570 «Мастила з 
непередбаченим контактом їжі»

 Абсолютно відповідає вимогам НАССР (аналіз 
небезпеки та пункт критичного контролю) та 
GMP (технологія виробництва товарів) заводам

 Сертифіковане Kosher та  Pareve для Star K

 Сертифіковане Halal для IFANCA  

 Не містить генетично модифікованих 
речовин 

 Підтримує безпеку харчової алергії
 Без клейковини 

 Не містить цинку 

Переваги  
Синтетичне мастило PURITY FG рекомендується як 
багатоцільова мастило для використання у всіх 
процесах, пов’язаних з харчовими продуктами і їх 
обробкою, включаючи кулінарію, змішування 
продуктів, випіканні здоби, при смаженні, 
упаковці продуктів, консервуванні і бутелліровані.
Застосування синтетичної мастила PURITY FG 
особливо ефективно на підприємствах пов’язаних 
з переробкою харчових продуктів, що працюють в 
умовах високого навантаження і схильні до 
впливу високих і низьких температур.



Типові характеристики 

Властивість 
Метод 

перевірки
Результат 

Рівень NLGI - 2 

Тип мастила - Комплекс сульфоната кальцію
Пенетрація 
Не працююча
Працююча 60 ударів
Працююча 10,000 ударів 

ASTM D217 
ASTM D217 
ASTM D217 

296 
294 
+11 

Колір - Жовто-коричневий 
Точка каплепадіння, 0С/0F ASTM D2265 304/579 

Опір до змивання водою, меньший % @ 
790С/1740F ASTM D1264 0.0 

Захист від зносу: 
Тест по Тімкену кг/л 
Тест на діаметр плями зносу з 4 шарами, мм
Тест з 4 шарами, кг
Індекс навантаження на знос 

ASTM D2509 
ASTM D2266
ASTM D2596 
ASTM D2596 

27 / 60 
0.42 
500 
52.7 

Захист від корозії:
корозія міді
корозія підшипників 

ASTM D4048
ASTM D1743 

1В
Пройдено 

Стабільність до окислення: 
зниження тиску  після 100 год., PSI (кРа) ASTM D942 1.0 (0.7) 

Вязкість базової оливи:
cSt @ 400C / SUS @ 1000F
cSt @ 1000C / SUS @ 2100F 

ASTM D445
ASTM D445 

50 / 233 
7.8 / 52 

Діапазон робочих температур:
нормальний режим роботи
короткі перехідні періоди 

від -400С до 2000С/-400F до 
3920F до 2500С/ 4820F 


