
ANDEROL® 6220 Sprej
SYNTETICKÉ POTRAVINÁŘSKÉ MAZIVO VE SPREJI

ANDEROL 6220 Spej splňuje požadavky nebo je schváleno:  
AGMA 9005-E02 (EP) 
Cincinnati P-59 (ISO 220) a ostatní
DIN 51517 oddíl  3
NSF H1

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
ANDEROL 6220 je vyroben ze syntetických uhlovodíků (PAO) a souboru speciálních přísad, které 
mu umožňují splnit dřívější schvalovací požadavky H-1 Ministerstva zemědělství Spojených států 
(USDA) pro případ, že může nastat náhodný kontakt s potravinami. Vyšší viskozitní stupně 
poskytují vynikající službu na místech, kde je potřeba dobré ulpívací schopnosti a setrvání na 
mazaném místě.  
Potravinářská maziva ANDEROL splňují požadavky předpisu FDA (Federální úřad pro potraviny a 
léky) č. 21 CFR 178.3750

TYPICKÉ VLASTNOSTI: 

VLASTNOSTI ZKUŠEBNÍ METODA TYPICKÉ VLASTNOSTI

Viskozita při  40°C,                        cSt ASTM D-445 198-242

Viskozita při 100°C,                       cSt ASTM D-445 19 - 25

Viskózní index ASTM D-2270 125

Teplota vznícení,                            °C ASTM D-92 >215

Bod tuhnutí,                                    °C ASTM D-97 <-30
Čtyřkuličkový test na otěr, (1 hod. při 
1200 min-1, 75 °C, 40 kg),            mm ASTM D-4172 <0.60

Síla při svaření,                              kg ASTM D-2783 160

Koroze na mědi,  3 hod. při 100°C ASTM D-130 1b

Specifická hmotnost                  g/cm3 ASTM D-1298 0.850 - 0.870

Test koroze ASTM D-665A vyhověl

Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích a jsou vztaženy k základovénu 
olej jako volnému zboží, tudíž neodpovídají hodnotám uvnitř sprejové dózy. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. 
Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. 
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ANDEROL 6220 SPREJ
APLIKACE
ANDEROL 6220  je doporučen pro použití všude tam, kde může nastat náhodný kontakt s 
potravinami. Těmito místy jsou např.:

• převodovky
• ložiska
• ocelová lana
• řetězy
• nástroje i nářadí
• i ocharana před korozí

KOMPATILITA
Maziva ANDEROL® PAO jsou podobná minerálním olejům, co se týče jejich kompatibility s 
ucpávkami, barvami a laky, těsněními a hadicemi. Při náhradě tuku na bázi minerálních olejů 
mazivem ANDEROL na bázi syntetických uhlovodíků nejsou nutná žádná speciální opatření. 

VÝHODY
➢ Dlouhá životnost = méně časté intervaly mazání
➢ Prodloužená životnost zařízení
➢ Snížené náklady na energii
➢ Kompatibilní s minerálními oleji a většinou syntetických olejů
➢ Provoz při vysokých i nízkých teplotách
➢ Zvýšená oxidační stabilita
➢ Omezená nestálost 

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

Zastoupení pro ČR a SR
Nacházel, s.r.o.,  Průmyslová 11/1472,  102 19  Praha 10 – Hosivař,  tel.: 222 351 140,  fax: 222 351 149

e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz

ANDEROL®  je registrovaná obchodní známka firmy  ANDEROL Inc.

Zde uvedené informace jsou předány bez jakékoli záruky, reprezentace, 
stimulu nebo povolení, pouze je přesná podle NAŠEHO nejlepšího 
vědomí nebo získána ze zdrojů, které jsou považovány firmou ANDEROL 
za přesné a důvěryhodné.   ANDEROL nepřebírá žádnou zákonnou 
zodpovědnost za spoléhání se na tuto informaci.  Zkoušky by měli 
vykonávat pouze chemici nebo laboratorní technici s chemickou 
kvalifikací. Před použitím jakékoli chemikálie čtěte její štítek, produktový 
a/nebo bezpečnostní lis.

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


