
 

 PURITY* FG MF Aerosol Lubricant 
 

Petro-Canada Purity FG MF Aerosol ir augstas klases smērviela aerosola fasējumā, 
ilgstošai mehānismu aizsardzībai. 

PURITY* FG MF Aerosol tiek ražota no Petro-Canada patentētas kristāldzidras bāzes eļļas 
(HT 99.9% Purity*), tai pievienojot augstvērtīgu pretoksidācijas, pretnodiluma, pretkorozijas u.c. 
piedevu paketi. 

 
Jauno tehnoloģiju priekšroc ības 

* daudz labāk spēj pretoties oksidācijai nekā citas līdzīgas smērvielas; ilgstoši aizsargā no rūsas un 
korozijas; lieliskas pielipšanas spējas pie metāla virsmām; izcili aizsargā pret dilšanu; dabai 
draudzīgs; nesatur ģenētiski modificētas sastāvdaļas; nodrošina nemainīgu produkta antibakteriālo 
aizsardzību. 
 

At ļaujas lietošanai pārtikas r ūpniecībā 
PURITY* FG MF Aerosol atbilst augstākajiem pārtikas rūpniecības drošības standartiem 

eļļošanas materiāliem un pilnībā atbilst HACCP (Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) un 
GMP (Labas ražošanas prakse) plāniem. 

PURITY* FG MF Aerosol ir apstiprināta izmantošanai pārtikas produktu apstrādes 
procesos: NSF: atbilstoši H1 klasei; visi ziedes komponenti atbilst FDA 21 CFR 178.3570 prasībām 
„Nejaušs kontaks ar pārtikas produktiem”; sertificēta Kosher un Pareve kā Star K. Nesatur ģenētiski 
modificētas vielas (GMS).  
 

Pielietojums 
 Purity FG EP MF Aerosol plaša pielietojuma smērviela, 400ml aerosola iepakojumu veidā, 
komplektā ir pagarinošā caurulīte, kas atvieglo eļļošanu grūti piekļūstamās vietās. To atļauts lietot 
vietās, kurām ir iespējams nejaušs kontakts ar pārtikas produktiem. Tas ir arī lielisks blīvju un 
blīvslēgu eļļotājs. Tipiskākie pielietojuma veidi ir ķēžu, sliežu un vadotņu, šarnīru, eņģu, 
savienojumu, zobratu un mazizmēra gultņu eļļošanai. 

Smērvielu var droši lietot arī mitros apstākļos, jo tai ir izcilas pielipšanas spējas pie metāla 
virsmām, kas pretojas izskalošanai ar ūdeni un ūdens strūklu jeb spiedienu. 
 

 Inform ācija par rakstur īgajiem parametriem 
 

Parametrs Testa metode 
Purity FG MF 

Fluid 
Viskozitāte pie 40ºC, cSt ASTM D445 151 
Viskozitāte pie 100ºC, cSt ASTM D445 19.8 
Viskozitātes indekss ASTM D2270 150 
Pilēšanas punkts, ºC ASTM D97 -9 
Krāsa ASTM D1500 0.5 
Pretrūsas aizsardzība destilētā ūdenī ASTM D665 Iztur 
4 lodīšu diluma tests, diluma diametrs, mm ASTM D4172 0.4 
FZG noslodzes koeficients ASTM D5182 12 

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam. 
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