Φύλλο δεδομένφν προχόνηος
ΑΦΑΛΕ ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΓΡΑΟ TIMKEN®
Γράζο λίπανζης
Αριθμός μέροσς
GR231C
GR231F
GR231P
GR231K
GR231D

θύζηγγα 400 g (14 oz)
ζσιελάξην 1 kg (2,2 lb)
θνπβάο 16 kg (35,3 lb)
βαξειάθη 55 kg (121,3 lb)
βαξέιη 180 kg (400 lb)

Περιγραθή προχόνηος και ενδεδειγμένη τρήζη
Τν αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν TIMKEN είλαη έλα γξάζν ιίπαλζεο NLGI Αξ. 2 πνπ έρεη
ππνζηεί πάρπλζε κε ζύκπινθν αξγηιίνπ θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα εθαξκνγέο ηξνθίκσλ. Τα
ζπλζεηηθά πγξά αλάκημεο παξέρνπλ βειηησκέλε απόδνζε ζε ρακειή θαη πςειή ζεξκνθξαζία ζε
ζύγθξηζε κε ζύλεζεο γξάζν πνπ πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγέο ηξνθίκσλ. Τν πξντόλ απηό πεξηέρεη
πξόζζεηα γηα αθξαία πίεζεο θαη θζνξά, θαζώο θαη αληηδηαβξσηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά κέζα. Η
ζύλζεζε ηνπ αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζνπ TIMKEN ζπκκνξθώλεηαη κε ην CFR, Τίηινο 21,
Δλόηεηα 178.3570 θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο γηα ιίπαλζε NSF H1 (πξώελ USDA H1) ζε
πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα ηπραίαο επαθήο κε ηξόθηκα. Τν αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν
Timken έρεη επίζεο πηζηνπνηεζεί κε ηνλ Οξγαληζκό Δπηζεώξεζεο Τξνθίκσλ ηνπ Καλαδά
(Canadian Food Inspection Agency) όζνλ αθνξά ηελ ηπραία επαθή κε ηξόθηκα.
Εθαρμογή προχόνηος
Τν αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν TIMKEN κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο
-28°C έσο +149°C (-18°F έσο +300°F) αλάινγα κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο θαη
ηε κέζνδν εθαξκνγήο. Τν αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν TIMKEN έρεη εύξνο ζεξκνθξαζίαο
ιεηηνπξγίαο πνπ θπκαίλεηαη από -40°C έσο +149°C (-40°F έσο +300°F) αθνύ ηνπνζεηεζεί ζηελ
εθαξκνγή. Αθνινπζήζηε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ αλαθνξηθά κε ηηο
ζπρλόηεηεο ιίπαλζεο.
σμβαηόηηηα γράζοσ
Τν αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν TIMKEN είλαη γεληθά ζπκβαηό κε γξάζν πνπ έρεη ππνζηεί
πάρπλζε κε ζύκπινθα αξγηιίνπ. Η Timken πξνηείλεη λα απνκαθξπλζεί ην γξάζν από ηελ
εθαξκνγή πξηλ από ηελ αιιαγή γξάζνπ. Έηζη, ην κεζνδηάζηεκα ιίπαλζεο κεηώλεηαη ζην κηζό γηα
ηνλ πξώην θύθιν ιίπαλζεο πξηλ ζπλερηζηνύλ ηα θαλνληθά κεζνδηαζηήκαηα ιίπαλζεο.
Χειριζμός και αποθήκεσζη
Απνζεθεύεηαη ζε ζηεγλό κέξνο, καθξηά από ζεξκόηεηα θαη γπκλέο θιόγεο. Βι. Γειηίν
Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Υιηθνύ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
ηοιτεία αποζηολής και απόρριυης
Τεξήζηε ηνπο θπβεξλεηηθνύο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ απνζηνιή θαη δηάζεζε ηνπ παξόληνο
πξντόληνο. Με ρξεζηκνπνηείηε μαλά ην δνρείν κεηά ηε ρξήζε. Βι. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο
Υιηθνύ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

ΑΦΑΛΕ ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΓΡΑΟ TIMKEN®

Προδιαγραθές προχόνηος - Σσπικές
Φξώκα
Βαζκόο NLGI
Τύπνο κέζνπ πάρπλζεο
Γηείζδπζε, θαηόπηλ ιεηηνπξγίαο κε 60 δηαδξνκέο, ASTM D 217
Σεκείν πηώζεο, ASTM D 2265
Δπζηάζεηα νμείδσζεο, ASTM D 942, 100 ώξεο ζηνπο 99°C
Φζνξά ηεζζάξσλ ζθαηξώλ, ASTM D 2266, 40 θηιά, 1200 Σ.Α.Λ.,
75°C, ζεκάδη mm
EP ηεζζάξσλ ζθαηξώλ, ζεκείν ζπγθόιιεζεο, ASTM D 2596, kgf
Φνξηίν OK Timken, ASTM D 2509, ιίβξεο
Γηάβξσζε ράιθηλεο ισξίδαο, ASTM D 4048
Ιδηόηεηεο πξόιεςεο δηάβξσζεο, ASTM D 1743
Γηαρσξηζκόο ιαδηνύ, ASTM D 1742
Ξέπιπκα λεξνύ, ASTM D 1264, 1 ώξα, 79°C), Απώιεηα
Ιδηόηεηεο βαζηθνύ ξεπζηνύ:
Ιμώδεο ζηνπο 100°C, ASTM D 445, Centistokes
Ιμώδεο ζηνπο 40°C, ASTM D 445, Centistokes
Γείθηεο ημώδνπο
Σεκείν ξνήο, ASTM D 97
Σεκείν αλάθιεμεο, ASTM D 92
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Πξντόλ: Αζθαιέο γηα ηξόθηκα γξάζν TIMKEN

Λεπθό
Αξ. 2

Σύκπινθν αξγηιίνπ
265-295
260°C ειάρ.
5 psi
0,60 κέγ.
315
40
1b
Δπηηπρία
2%
5% ην κέγηζην
10-14
90-110
110
-25°C
255°C

