PurityTM FG Synthetic
Compressor Fluid
Вступ
Рідини Purity FG Synthetic Compressor
Fluid, виробництва компанії Petro-Canada передові оливи харчового класу,
спеціально розроблені для виключної і
більш тривалої роботи обладнання, ніж
мастильні матеріали харчового класу
провідних виробників.
Purity FG Synthetic Compressor Fluid мають
синтетичну базу РАО, сформульовані із
спеціально підібраними присадками для
захисту проти зносу, окислення, іржі та
корозії. Вони стійкі в процесах пов'язаних з
вологим харчовими застосуваннями з
широкими температурними коливаннями,
Purity FG Synthetic Compressor Fluid
придатні для використання в компресорах,
вакуумних насосах, пневматичних і
гідравлічних системах.
Рідини Purity FG Synthetic Compressor Fluid
відповідають найвищим промисловим
стандартам чистоти і абсолютно
відповідають НАССР (Аналізу Безпеки
Критичного Контрольного пункту) і GMR
(Практичне виробництво товарів). Всі
компоненти рідин виконують вимоги FDA
21 CFR 178.3570 «Мастила з непрямим
контактом їжі». Всі рідини Н1
зареєстровані NSF і відповідають вимогам
Американського міністерства сільського
господарства (USDA) як рідини Н1 для
використання на заводах по вирощуванню
свійської птиці та виробництва м'яса, де
може статися непрямий контакт з їжею.
Схвалено Канадським Агентством Огляду
Їжі (CFIA) для використання на заводах по
обробці продуктів харчування і вони також
сертифіковані Star K для використання при
приготуванні кошерної їжі.















Властивості і переваги





Опір окислювальному впливу
Розширені строки використання
рідини - до 4 000 годин на гвинтових
ротаційних компресорах при
широкому діапазоні температур
Контролюють формування шламу і





лаку в пневматічсекіх і
гідравлічних системах
Зменшують експлуатаційні
витрати, розширюючи терміни
між замінами оливи
Покращена ефективність
контролю конденсату
Покращена термальна і
окислювальна стабільність, ніж в
компресорних рідинах харчового
сорту провідних конкурентів
Мінімізують формування лаку і
лакових відкладень на роторах і
сепараторах ротаційних
компресорів
Гідравлічні та пневматичні
системи залишаються чистими
довше, зменшуючи витрати на
обслуговування

беззольні і без запаху
Забезпечують чисті умови роботи
Низька летючість
мінімізують доливку
Покращують ефективність
застосування у вакуумних
насосах
Повністю схвалені для
використання в процесах
пов'язаних з обробкою харчових
продуктів
Зареєстровані NSF як Н1










Всі компоненти рідини відповідають
вимогам FDA 21 CFR 178.3570
"Мастила з непрямим контактом
їжі»
Схвалено Канадським Агентство
Огляду Їжі (CFIA) для використання
на заводах по обробці продуктів
харчування
Сертифіковані Star K для
використання при приготуванні
кошерної їжі
Вільні від генетично модифікованих
речовин (GMS)
Підтримують безпеку харчової
алергії
Без клейковини
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• PURITY FG Synthetic Fluid 46
HS207
HUSKY

.
HUSKY

Метод

PURITY FG SYNTHETIC
FLUID 46

PURITY FG SYNTHETIC
100 FLUID

D4052

0.839

0.839

D445

Окислюв. стабільність, час окислення, хв

D2270
D92
D5950
D1500
D1401
D2272

45.5 (232)
7.7 (51.7)
134
262 (504)
< -57 (< --70
<0.5
41-39-0 (30)
1933

98.7 (506)
14.2 (76)
147
269 (516)
-57 (-70)
<0.5
40-38-2 (30)
4000

Д аметр пл
зносу 4 шарами
(40 ., 1200 rpm, 1 ., 75°C)

D4172

0.46

0.45

D2783

126

126
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/ @ 15°C
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cSt @ 40°C (SUS @ 100°F)
cSt @ 100°C (SUS @ 210°F)
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