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Foodmax Grease SI 

Silikonová plastická maziva pro potravinářský průmysl 

 

Popis  

Foodmax Grease SI je řada plastických maziv 
postavených na silikonovém základě určených 
pro mazání ventilů a kohoutů. Mazivo je 
dostupné v několika konzistencích pro mnoho 
různých aplikací. 

 

Foodmax Grease SI-000 

 velmi přilnavé mazivo zkonstruované pro 
zajištění dokonalé těsnosti a regulérního 
plynulého pohybu u kohoutů s mono-
pohybem 

 dlouhá životnost 

 nerozpustné ve vodě 

 zlepšuje životnost a zabraňuje opotřebení 
keramických talířů 

 schválení pro vodu od Beylaws Scheme 
na BS-6920 

 aplikovatelné pomocí centrálních 
mazacích systémů 

 obsahuje PTFE 
 

Foodmax Grease SI-00, 0 & 1 

 silikonové mazivo speciálně určené pro 
mazání závitů v univerzálních kohoutech 

 vysoká mazací schopnost 

 pomáhá ke kompletnímu těsnění 

 aplikovatelné prostřednictvím 
automatických mazacích zařízení 

 
Foodmax Grease SI-3 

 velmi přilnavé mazivo navržené pro 
dosažení dobré těsnící schopnosti a 
dokonalého mazání čepů v horní části 
kulových kohoutů 

 obsahuje PTFE 

 schváleno firmou Krupp Cranes pro 
mazání teleskopických ramen jeřábů 

 

Foodmax Grease SIHP 

• pro mazání materiálů, které jsou vystaveny 
častým změnám teploty v přítomnosti vody 
nebo chemikálií 

• Vynikající odolnost proti vodě a chemikáliím 
• Vynikající těsnící vlastnosti 
 

 

Technické údaje 

Foodmax Grease  SI 000 SI 00 SI 0 SI 1 SI 3 SIHP 

barva transparentní bílá 

Základový olej metylpolysilikonový 

Zahušťovadlo, typ mýdla anorganické 

Viskozita zákl. oleje při 25C cSt 1500 1500 1500 1500 1500  

Hustota při 15C, kg/dm
3
 0,98 1,03 1,01 0,98 1,05 0,97 

Bod skápnutí,  C 290 290 290 290 290 >290 

Třída konzistence NLGI 000 00 0 1 3 2/3 

Teplotní okruh použití  C -50 - 180 -50 - 180 -40 - 180 -40 - 180 -30 - 200 -45 - 185 

 


