ROCOL PUROL
FLUID
BEZBARWNY WIELOFUNKCYJNY OLEJ 3H
ROCOL PUROL FLUID to bezbarwny, nietoksyczny smar przeznaczony do skutecznego smarowania
i ochrony uszczelek, prowadnic, łożysk, łopatek wirników, zwłaszcza tych pracujących w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym i innych środowiskach, w których nieunikniony jest bezpośredni kontakt z żywnością a więc
wymagane czyste środowisko pracy.
ROCOL PUROL FLUID jest szczególnie polecany do uszczelek, płyt rozdrabniających, tarek, mikserów, i
krajalnic czyli w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.
Jest on również idealnym olejem smarującym używanym przez linie lotnicze.
ROCOL PUROL FLUID jest wytwarzany w kontrolowanych warunkach, niezbędnych do produkcji
smarów 3 H, mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Zalety produktu:
 ma bardzo dobrą odporność na utlenianie, dzięki czemu wydłużeniu ulegają okresy między kolejnymi
wymianami smaru, dzięki czemu redukuje koszty wymiany, naprawy, itp. oraz zużycia smaru.
 Idealny do stosowania, jako środek antyadhezyjny wymagający bezpośredniego kontaktu z żywnością
 doskonale chroni przed korozją noże, tarki, miksery i inne powierzchnie, mające bezpośredni kontakt z
żywnością
 efektywny w całym zakresie temp. -10˚C +110˚C
 bardzo dobry środek smarny do uszczelek
 zdatny do użycia 3 lata od daty produkcji
Przechowywanie oraz sposób użycia:
ROCOL PUROL FLUID aplikowany jest głównie, jako spryskiwacz, jednak można go nakładać ręcznie lub
za pomocą innych aplikatorów oleju.
Nie należy go mieszać z żadnym innym środkiem smarnym, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
Wszelkie ślady poprzednich smarów należy usunąć przed zastosowaniem ROCOL PUROL FLUID.
Temperaturę przechowywania należy kontrolować – powinna ona mieścić się w zakresie +1˚C +40˚C
ROCOL PUROL FLUID nie zawiera: materiałów pochodzenia zwierzęcego, olejków orzechowych ani
składników modyfikowanych genetycznie.

Specyfikacja:
Opakowanie podstawowe:
Zakres temperatur:
Kolor:
Substancja bazowa:
Wiskozowatość w 40oC:
Inne opakowania:

Nr katalog: 1378 F
spray 500 ml
od - 10oC do +110oC,
bezbarwny
Biały olej
22 cSt
5 L, 20 L, 200 L

sekretariat@krea.pl

Krea Sp. z o.o. • ul. Kręta 1 • 61-030 Luboń • centrala + 48 61 855 20 88
NIP 779-00-21-418 • Regon 632503648 • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • KRS 0000144646
Nasze konto: Bank Pekao S.A. III Oddz. Poznań 02124017501111000019052249

