
Beskrivning
Chesterton® Vitt smörjfett 622 är 

baserat på ren mineralolja, innehåller  
en tillsats av PTFE och är lämpligt för 
tillämpningar som kräver rena, icke 
missfärgande smörjmedel godkända  
för livsmedelskontakt.

Detta är en förstklassig universal pro
dukt som uppfyller FDAbestämmelserna 
nr 178.3570 och 177.1550 för 
användning i maskiner för livsmedels
produktion. Produkten har registrerats  
av NSF som ett H1smörjmedel och får 
därmed användas i federalt inspekterade 
anläggningar för produktion av kött  
och fjäderfäkött. Smörjmedlet har lång 
livslängd, hårdnar inte och spolas inte 
bort av vatten, ånga, livsmedels eller 
fruktsafter.

Chesterton Vitt smörjfett 622 är helt 
lukt och smakfritt och kan användas 
ihop med utrustning för livsmedels
produktion utan risk för förorening av  
de färdiga produkterna.
Sammansättning

Chesterton Vitt smörjfett 622 använder 
en vit mineralolja som bas. Smörjfettet 
förtjockas med ett giftfritt, oorganiskt 
förtjockningssystem och förstärks med 
mikrometerstora PTFEpartiklar som  
ger produkten mycket fördelaktiga 
egenskaper.

Tillsatsen av PTFE, ett ämne med 
mycket låg friktionskoefficient, ger fettet 
utmärkt smörjförmåga. Det ger lägre 
friktion, minskar slitaget på maskindelarna 
och ger samtidigt en högre säkerhets
faktor om fettet smälter eller bränns bort 
på grund av momentan överhettning i 
utrustningen.

Alla råmaterial som används i Vitt 
smörjfett 622 är stabila och reagerar inte 
med metall eller gummi. Den korrosions
skyddande filmen är ren, fri från missfär
gning och förlänger livslängden för 
kugghjul, kammar, lager, oringar etc. 
samtidigt som den eliminerar risken för 
fettfläckar på förpackningarna. Produkten 
underlättar också kvalitetskontrollen, 
minimerar kassationsgraden och används 
ofta i maskiner för papperskonvertering 
och produktion av textilier.

Egenskaper
n NLGI nr 2
n Utmärkt beständighet mot vatten
n Förstärkt med PTFE
n NSF H1  Registreringsnummer 133929

 Typiska fysikaliska egenskaper

 Färg  Smörliknande, transparent vit

 Konsistens, NLGI  2

 Droppunkt (ASTM D 2265) 245 °C

 Densitet  0,9 kg/l

 Basoljans viskositet (ASTM 445)
  vid 40 °C  100 cSt
  vid 100 °C  12 cSt 
  LWI  95

 Förtjockare  Aluminiumkomplex

 Drifttemperatur  23 till 170 °C

 Penetration  (ASTM D 217) 265295

 Fyrkuletest, förslitning  (ASTM D 2266)
  (Slitageytans diameter)  0,61 mm

 Svetslast  (ASTM D 2596) 250 kg

 Belastningsindex  (ASTM D 2596) 41

 Beständighet mot vattenurspolning (ASTM D 1264) 
   vid 80 °C  2,45 %

Användningsområden
Ett rent universalfett med hög kvalitet 

och överlägsna egenskaper för smörjning 
av glidytor, gejder, rörliga delar i pro duk
tionsutrustning för livsmedel, drycker, 
läke medel, textilier och andra processer 
som behandlar rena material eller för
pack ningar. Kan bl.a. användas med 
buteljeringsmaskiner, kartongfyllnings
maskiner, ventiler, kolvar, pumpar, fyll
ningsutrustning för pasta och sås, band 
och valsar i transportörer, matnings
utrustning för frukt, kött pack nings mas
kiner och burktappningsmaskiner.
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Säkerhet
Läs Varuinformationsbladet och 

motsvarande lokal säkerhetsinformation 
om produkten innan den används.

Bruksanvisning
Rengör smörjställena noga innan fettet 

används. Bristfällig funktion för ett smörj
fett beror ofta på inkompatibilitet med 
andra smörjmedel. Appliceras på smörj
ställena med fettspruta eller penslas på. 

Tekniska data belyser resultat vid laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR  
DISTRIBUTIONSLEDET, FÖR ATT MEDLET ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS ENDAST TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.
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