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FCH - SEK A 460 FG SPRAY - syntetyczny olej do łańcuchów  
 
Wysokiej jakości, syntetyczny, lepki olej (PAO) przeznaczony do smarowania łańcuchów i lin w przemyśle 
spożywczym (USDA H1). Składniki są fizjologicznie nieszkodliwe zgodnie z wymogami NSF kategoria H1 jak 
również z innymi europejskimi wymogami, zapewnia doskonałe smarowanie w wysokich temperaturach oraz w 
obecności wody, zawiera wyjątkową kompozycję dodatków zapewniających max ochronę przeciw starzeniu, 
korozji i zużyciu, nie zawiera składników na bazie silikonu, zachowuje ekstremalnie wysoką stabilność 
termiczna oraz odporność na utlenianie, zachowuje bardzo niską  lotność, nie tworzy osadów i nalotów, 
gwarantuje znakomitą ochronę przeciwzużyciową również przy wysokich ciśnieniach, zmiennych obciążeniach i 
niskich prędkościach ślizgowych, charakteryzuje się doskonałym przyleganiem do powierzchni oraz 
znakomitymi właściwościami pełzającymi. 
 
ZASTOSOWANIA: 
Przede wszystkim używany jest do smarowania przenośników (transporterów, taśm) i łańcuchów napędowych 
pracujących w wysokich temperaturach oraz we wszystkich miejscach w przemyśle spożywczym, gdzie istnieje 
możliwość kontaktu z żywnością, może być stosowany do smarowania wszelkich łańcuchów napędowych i 
trudnodostępnych łożysk narażonych na wymywanie przez wodę. 
Może być stosowany do smarowania gumy, lateksu i tworzyw sztucznych. Używany do smarowania elementów 
roboczych w obieraczkach, napełniarkach, etykieciarkach, itp. 
 
DANE TECHNICZNE : 
 
Kolor - przeźroczysty 
Oznaczenie   CLPHC 460 
Klasa lepkości ISO VG - 460 
Baza - olej mineralny 
Temperatura zapłonu - 280°C 
Gęstość w 20°C - 850 kg/m3 
Zakres temperatury - -30 do + 200°C 
Lepkość w temp. 40°C - 460 mm2/s 
Indeks lepkości 156 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

