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Informacja o produkcie  G-0050 Biały smar łoŜyskowy E.P. Uniwersalny smar klasy spoŜywczej  
 
WŁA ŚCIWO ŚCI  
● doskonałe własności smarne  
● dobra odporność na wymywanie przez wodę  
● wysoka wytrzymałość warstwy smaru na obciąŜenia  
● kompatybilność z wieloma plastikami lub elastomerami  
● spełnia wymagania przepisów FDA 21 CFR 178.3570 oraz klasyfikacji H1 dla przypadkowej styczności z Ŝywnością  
SKŁAD  
● olej mineralny  
● kompleksowy zagęstnik aluminiowy  
● dodatki typu EP/AW  
ZASTOSOWANIE  
● Uniwersalne smarowanie podzespołów mechanicznych, takich jak łoŜyska, łańcuchy, koła zębate i suwaki w urządzeniach do 
przetwórstwa spoŜywczego i produkcji napojów.  
 

TYPOWE WŁASNO ŚCI 
     

ASTM (American Society for Testing and Materials): Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań i Materiałów  
ISO (International Organization for Standardization): Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna  
DIN (Deutsche Industrie Norm): Niemiecka norma przemysłowa 
 
SPOSÓB UśYCIA  
Oczyścić punkty styku. Biały smar łoŜyskowy E.P. Molykote® moŜe być aplikowany ręcznie, za pomocą ręcznej smarownicy 
tłokowej, automatycznych układów smarowania i centralnych układów smarowania. W przypadku smarowania łoŜysk tocznych 
naleŜy postępować zgodnie ze wskazówkami ich producentów. W przypadku łoŜysk ślizgowych naleŜy pompować świeŜy smar 
dotąd, aŜ stary smar zostanie wypłukany z układu. 
OPIS  
Biały smar łoŜyskowyG-0050 jest wysokosprawnym środkam smarnym przeznaczonym do uŜytku w przemyśle przetwórstwa 
spoŜywczego i produkcji napojów. J to smary na bazie oleju mineralnego, zagęszczane kompleksowym zagęstnikiem aluminiowym i 
wzbogacane dodatkami EP. Mogą być stosowane do smarowania łoŜysk, przekładni zębatych, łańcuchów i mechanizmów 
suwakowych w maszynach wykorzystywanych w procesach przetwórczych. Stanowią doskonały wybór tam gdzie wymagane jest 
uŜywanie smaru sklasyfikowanego jako smar H1 przez NSF lub tam gdzie produkt musi być pozbawiony zanieczyszczeń czarnymi 
drobinami.  
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UśYTKU I PRZECHOWYWANIE  
W przypadku przechowywania w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w temperaturze nie przekraczającej 32°C (90°F), okres 
przydatności produktu do uŜytku wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.  
DOSTĘPNE OPAKOWANIA  
Niniejszy produkt dostępny jest w kartridŜach, wiaderkach i beczkach  ;380g – 41,94 zł , 25kg – 85,75 za 1 kg 
OGRANICZENIA  
Niniejszy produkt nie został przebadany pod kątem przydatności do zastosowań medycznych lub 
farmaceutycznych ani nie jest przedstawiany jako produkt nadający się do tego typu zastosowań.  


