
PETRO-CANADA oleje w spray'u 
oraz smary stałe z dopuszczeniem NSF 
dla stosowania w przemyśle spożywczym 

PURITY FG SPRAY 290 g  – olej wielofunkcyjny w sprayu, do 
smarowania łańcuchów z oringami i bez oringów oraz prowad-
nic, małych łożysk, zawiasów, przegubów, dźwigni i łączników.

PURITY FG SILICONE SPRAY 355 ml – bezbarwny olej siliko-
nowy, przeznaczony do wypierania wody z połączeń, zapewnia 
wysoką ochroną przed wilgocią oraz zapobiega pomaga zapo-
biegać korozji w strefach narażonych na częste mycie. Świetnie 
radzi sobie w kontaktach metal z niemetalem. 

PURITY FG2 CLEAR, 400 g – wysokiej jakości, bezbarwny 
środek smarowy. Zapewnia wyjątkowe smarowanie oraz 
pompowalność w szerokim zakresie temperatur, wykazuje 
znakomitą odporność na wymywanie wodą i strumień rozpylo-
nej wody. Smar ten gwarantuje ponadto doskonałą ochronę 
przekładni, łożysk oraz części maszyn narażonych na ścieranie 
i korozję. Temp. pracy: -20ºC do 160ºC.

PURITY FG2 EXTREME, 400 g – półsyntetyczny smar dla 
przemysłu spożywczego oparty na oleju o wysokiej lepkości, 
specjalnie sformułowany do stosowania w wysoko obciążonych 
łożyskach przemysłowych o niskich i średnich prędkościach 
pracujących w surowych warunkach. Sprawdza się np. przy 
nożach do rozbioru mięsa (duża przyczepność). Temp. pracy: 
-20ºC do 160ºC.

PURITY FG2 SYNTHETIC, 400 g – smar stworzony dla najbar-
dziej wymagających procesów przemysłu spożywczego. Jego 
zaawansowany skład chemiczny zapewnia długą trwałość oraz 
lepszą ochronę przed tarciem w szerokim zakresie temperatur. 
Temp pracy : -40ºC do 200ºC (chwilowo nawet 250ºC).

PURITY FG EP: 100, 150, 220, 320, 460 – Oleje przekładniowe 
dla przemysłu spożywczego wytworzone w zaawansowanej 
technologii, o formulacji zapewniającej lepszą i dłuższą ochro-
nę, w porównaniu do wiodących specjalistycznych olejów dla 
przemysłu spożywczego. Oleje PURITY FG EP są bardzo 
odporne na utlenianie i zapewniają doskonałą ochronę przed 
zużyciem oraz obciążeniem udarowym.

WYBRANE PRODUKTY:
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PEŁNA OFERTA:

Nowa zaawansowana technologia dodatków uszlachetniających SynFX™ 
- formulacja dla wybranych środków smarowych PETRO-CANADA PURITY™ FG. 
Dzięki niej produkty uzyskują osiągi „syntetyków”.

Zalety nowej generacji olejów PURITY FG w technologii SynFX™:

– zwiększona odporność na utlenianie i stabilność termiczną;

– zdolność do pracy w wyższych temperaturach i odporność na wzrost 

lepkości wynikający z oksydacji oleju oraz na powstawanie osadów;

– zachowanie płynności w niskich temperaturach;

– zmniejszone powstawanie kwasowych związków i zanieczyszczeń.

OLEJE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PC PURITY FG AW 32, 46, 68,100 - olej hydrauliczny 

PC PURITY FG-X AW Hydraulic Fluid 46 - olej hydrauliczny do pracy do -40ºC

PC PURITY FG CHAIN OIL HEAVY - olej łańcuchowy o wyższej lepkości

PC PURITY FG CHAIN OIL LIGHT - olej łańcuchowy o niższej lepkości

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32, 46, 68, 100 - olej sprężarkowy

PC PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46, 100 - syntetyczny olej sprężarkowy, hydrauliczny

PC PURITY FG EP 100, 150, 220, 320, 460 - olej przekładniowy

PC PURITY FG GEAR FLUID SYNTHETIC GEAR FLUID 220, 460 - syntetyczny olej przekładniowy

PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID - olej termoprzewodzący

PC PURITY TROLLEY 46 - olej do podajników

PC PURITY FG WHITE OIL 10, 15, 35, 68, 90 - olej biały

AEROZOLE I SMARY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PC PURITY FG SPRAY - olej uniwersalny w spray'u

PC PURITY FG PENETRATING OIL SPRAY - olej penetrujący w spray'u

PC PURITY FG SILICONE SPRAY  - bezbarwny olej silikonowy w spray'u

PC PURITY FG 00 GREASE - smar półpłynny

PC PURITY FG1, FG2 - smary do maszyn spożywczych o różnej konsystencji 

PC PURITY FG2 MICROL MAX - smar do maszyn spożywczych z dodatkiem zapobiegającym rozwojowi bakterii na smarze 

PC PURITY FG2 CLEAR - smar bezbarwny do maszyn spożywczych

PC PURITY FG2 EXTREME - smar do maszyn spożywczych przenoszących duże obciążenia

PC PURITY FG2 SYNTHETIC - syntetyczny smar do maszyn spożywczych

PC PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY - syntetyczny smar do maszyn spożywczych

TM

PETRO-CANADA 
oleje, aerozole i smary dedykowane 
dla przemysłu spożywczego
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