ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU
PQ® AA-00 PLUS
POTRAVINÁŘSKÉ PLASTICKÉ MAZIVO NLGI-00

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Mazivo PQ® AA-00 Plus je plastické mazivo postavené na základě bílého medicinálního oleje s
hlinitým komplexním mýdlem jako zahušťovadlem. Mazivo bylo vyvinuto pro potřeby použití v
potravinářském průmyslu. Mazivo není toxické, jedná se o víceúčelové mazivo splňující široký okruh
aplikací. Nabízí vynikající antikorozní ochranu a ochranu proti rezivění. Plastické mazivo PQ AA Plus
je velmi dobře odolné proti působení vody. Je schváleno NSF H1 pro potravinářské podniky, kde
může nastat náhodný kontakt s potravinami.

VLASTNOSTI

TEST. METODA

PQ AA-00 PLUS

---

AL-komplex

vizuélně

bílá

typ základového oleje

---

bílý medicinální
(DAB 10)

teplotní okruh použití

---

-20 až +140°C

krátkodobě přípustné špičky

---

180°C

penetrace po prohnětení

ASTM D-217

400 až 430

bod skápnutí

ASTM D-2265

>250°C

viskozita při 40°C

ASTM D-445

160 mm2/s

DIN 51.807-01

0-90

antikorozní ochranné vlastnosti

IP 220/85

stupeň koroze 0/1

4-kuličkový test, síla při svaření

DIN 51.350

3.200 N

označení

DIN 51.502

GP 00N-20

zahušťovadlo
barva

odolnost vodě

Více informací vztahující se k produktu
najdete v odpovídajícím bezpečnostním
listě doprovázející každý produkt.

PQ AA-00 PLUS

TYPICKÉ VLASTNOSTI

PQ® je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Inc.
Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých
zkušenostech a znalostech. Z důvodu mnoha možných vlivů při
zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení.
Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní
způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů.
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APLIKACE








kluzná ložiska při vysokých teplotách a za přítomnosti vody
všeobecné použití v potravinářském průmyslu
mazání strojů a zařízení v potravinářském a nápojovém průmyslu
plastickým mazivem mazaná místa u plničů lahví nebo uzavírání (obrubování) konzerv
vynikající ochrana proti opotřebení
chrání proti korozi
velmi dobrá mechanická stabilita

REGISTRACE / SCHVÁLENÍ
PQ® potravinářská maziva jsou schválena, doporučena a testována mnoha konečnými producenty (OEM)
při výrobě potravin, v pekárnách, v lahvárnách při výrobě lihovin i limonád, v konzervárnách, v masném a
také ve farmaceutickém průmyslu.
NSF eviduje ANDEROL a PQ potravinářská maziva podle doporučení USDA, složeniny a nepotravinářské
směsi (viz www.nsf.org). ANDEROL potravinářská maziva také splňují certifikační požadavky doporučené
National Lubricating Grease Institue (NLGI) a European Lubricating Grease Institute (ELGI). Současně tato
maziva splňují i některé náboženské požadavky.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
PQ® potravinářská maziva obecně představují velmi malé riziko při běžné manipulaci, pokud je zajištěna
vhodná péče. V případě rozlití přikryjte inertním, absorpčním materiálem, jako např. DRY Absorbent a
odstraňte dle místních předpisů. Zasaženou plochu opláchněte vodou.
Přestože potravinářská maziva PQ® nejsou vysoce hořlavá, mohou za určitých podmínek hořet a neměla by
tudíž přijít do styku s otevřeným ohněm. V případě požáru použijte tříštěný proud vody, pěnu, oxid uhličitý
nebo suché chemické prostředky.
Potravinářská maziva PQ® by měla být skladována pokud možno v chráněných místech, aby se zabránilo
kontaminaci. Nepoužívejte dále použité sudy, vypláchněte je a zašlete do sběrného dvora.
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Váš regionální prodejce:

ANDEROL Inc.
PO Box 518, 215 Merry Lane
East Hanover, New Jersey USA
tel.: +1 / 973 / 887-7410
fax: +1 / 973 / 884-3825
http: www.anderol.com
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