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Fichas de Dados

Aplicações 

O Grease PTFE Spray é recomendado para lubrificação de maquinaria utilizada  
na indústria de embalagem e processamento de alimentos e bebidas. 

O Grease PTFE Spray é particularmente recomendado para lubrificação de 
correntes, cames, pinhões, engrenagens abertas e diversos mecanismos na  
presença de água ou vapor.

Descrição 

O Grease PTFE Spray é uma massa lubrificante sintética e antidesgaste concebida 
para equipamento da indústria alimentar onde existe a possibilidade de contacto 
incidental com alimentos.

Grease PTFE Spray

PT

Resistente à lavagem com água em 
aplicações a -35 °C a +170 °C 

Propriedades 

O Grease PTFE Spray cumpre com os requisitos FDA para lubrificantes com 
contacto incidental com alimentos, 21 CFR 178.3570 e certificação NSF H1.

O Grease PTFE Spray não contém derivados de animais e alergénios listados no 
Anexo II da diretiva 2011/1169/EC relativa a ingredientes alimentares.

O Grease PTFE Spray contém teflon do tipo PTFE e aditivos específicos, o que 
resulta num aumento da resistência à lavagem com água e químicos (detergentes 
alcalinos e outros produtos de limpeza).

O Grease PTFE Spray é formulado com uma base de óleo 100% sintética com  
baixa volatilidade e elevada resistência à oxidação e temperatura.

O Grease PTFE Spray tem um baixo coeficiente de fricção para reduzir o risco de 
gripagem de equipamento. 

O Grease PTFE Spray possui aditivos antidesgaste específicos que proporcionam 
excelentes propriedades contra pressão extrema.

O Grease PTFE Spray é utilizável no intervalo entre -35 °C e +170 °C.

G
rease PTFE Spray - Indústria alim

entar

Listado no Programa 
de Compostos Não-

alimentares (H1)  
158902

BIR KOSHER CERTIFIED

Certificações 
   Este produto está em conformidade com os requisitos Halal de acordo com a Lei Islâmica.

  Norma aplicável: GSO 2055-1

  Certificado oficial disponível mediante pedido ou em alternativa transfira de www.mobil-ancillaries.com

  Este produto foi certificado como sendo adequado às regras Kosher-Parve para todo o ano excluindo a  
  Páscoa judaica.

  Certificado oficial disponível mediante pedido ou em alternativa transfira de www.mobil-ancillaries.com
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Termos e Condições: © 2018. Moove Lubricants Limited - Todos os direitos reservados. A Mobil e os produtos Mobil aqui designados são marcas registadas e marcas 
comerciais da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, licenciadas para utilização da Moove Lubricants Limited e que são responsáveis por este 
documento e pela utilização de tais marcas comerciais no seu conteúdo. Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem 
autorização prévia, qualquer parte deste documento ou qualquer marca comercial.

Fabricado pela Moove Lubricants Limited.
Instalação de fabrico Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Nota 

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos 
fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores 
de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, 
nem de adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, 
proporções, pesos, etc. aqui indicados podem ser alterados sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual 
relativo à qualidade do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos garantir que quaisquer direitos 
proprietários, leis e legislações são cumpridos.

Saúde/Segurança 
Para mais informações sobre a utilização e manuseamento seguro deste produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança 
de Material.

Manuseamento e armazenamento 
Atenção, o recipiente está sob pressão: proteger da luz solar e outras fontes de calor.

Data de validade 
3 anos após o fabrico

A data de fabrico pode ser identificada na parte inferior da garrafa da seguinte forma:

Código de data juliana – DDD/AA

Hora – TT:TT

Código de produto – 765XXX

Especificações 
  Unidade  Valor

Aparência -  Pastosa

Cor   -  Branco

Gás propulsor  -  Butano/Propano

Volume  ml  500

Registo NSF -  158902


