
MULTIFUNKTIONELL
Food Gear är en synte  skt baserad, 
livsmedelsklassad olja för växel-
lådor, kedjor och gejdrar där 
 llfällig kontakt med livsmedel 

eller dricksva  en kan förekomma. 
En helt färglös olja med nästan 
ingen lukt och smak.

STARKT SKYDD
Food Gear är vidhä  ande och
ger en ljuddämpande smörjfi lm 
som skyddar mot slitage vid 
långa bytesintervaller och tuff a 
förhållanden. 

PLAST OCH MÄSSING
Food Gear är kompa  bel med 
ädelmetaller och funk  onell med 
alla förekommande plas  yper.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Food Gear innehåller e   
konserveringsmedel som på e   
eff ek  vt sä   kontrollerar, fördröjer 
och förhindrar bakterie  llväxt i 
applika  onen. 

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
En unik egenskap är a   Food Gear 
rekondi  onerar packboxar i växel-
lådor vilket minimerar oljeläckage 
och oönskade repara  oner.
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#380 Food Gear är en högpresterande, synte  skt baserad vit-
olja för växellådor, gejder och kedjor. Speciellt för smörjning av 
utrustning som hanterar livsmedel, foder, läkemedel eller annan 
utrustning som utsä  s för hög belastning och hög fuk  ghet.

EGENSKAPER
• Excep  onellt slitageskydd vid 

hög belastning
• Innehåller högtrycks  llsatser 
• Utmärkt korrosionsskydd
• Skydd mot härskning p.g.a

bakterie- och svamp  llväxt

FÖRDELAR
• Utmärkt smörjförmåga
• Överlägsen oxida  onsstabilitet
• Resistent mot nedbrytning
• Högt viskositetsindex
• Utmärkt hydroly  sk stabilitet
• Motstånd mot sura ämnen
• Skumningsresistent
• Utmärkt i låg temperatur
• Lägre dri  stemperatur
• Kompa  bel med alla tätningar 
    och metallegeringar
• Förlänger bytesintervallen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Växellådor . Kedjor . Gejdrar

UPPFYLLER: 
• FDA: 21 CFR 178.3570
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