PURITY FG SMĒRVIELAS
™

PĀRTIKAS APSTRĀDES, IEPAKOŠANAS UN DZĒRIENU
NOZARES RISINĀJUMI

PURITY FG SMĒRVIELAS
™

IZSTRĀDĀTAS DARBAM SMAGĀKAJOS APSTĀKĻOS
PURITY FG pārtikas klases šķidrumi un smērvielas ir izstrādātas atbilstoši pārtikas nozares augstākajiem
standartiem. Mūsu produkti ne tikai pasargā jūsu aprīkojumu pret ekstrēmas temperatūras, piesārņojuma un
intensīvas tīrīšanas ietekmi, bet arī palīdz samazināt dīkstāvi, racionalizēt inventāru un rezultātā var palīdzēt ietaupīt
laiku un naudu. Nav brīnums, ka vairāk kā 30 gadu pieredze nozarē nosaka vispasaules uzņēmumu izvēli par labu
šiem produktiem.

KVALITĀTE UN UZTICAMĪBA
UZTICAMA INTEGRĒTA PIEGĀDES ĶĒDE
Ar pilnībā integrētu piegādes ķēdi mēs uzmanīgi pārraugām katru sava ražošanas procesa aspektu, lai jums nodrošinātu
konsekventus augstas kvalitātes produktus. Izmantojot efektīvu globālās sadales sistēmu, mēs nodrošinām arī uzticamu piegādi
ar nepieciešamo saviem klientiem jebkurā pasaules vietā.

Stingru nozares standartu ievērošana visā pasaulē
Mēs zinām, ka pārtikas drošība un produktivitāte ir ļoti svarīgs jūsu uzņēmuma panākumu un reputācijas faktors. Tādēļ visas
PURITY FG smērvielas ir reģistrētas ar NSF izmantošanai pārtikas apstrādes zonās un pie tām un atbilst nozares drošības
standartiem.

NSF kategorijas

ISO reģistrācijas

•

H1 smērvielas — nejauša saskare ar pārtiku

•

ISO9001

•

H2 smērvielas — nav saskares ar pārtiku

•

ISO14001

3H pārtikas apstrādes vielas — virsmas
atgrūšanas līdzekļi

•

ISO 21469 sertifikāti vairumam smērvielu

•

•

HT1 siltuma pārneses šķidrums — nejauša
saskare ar pārtiku
NSF International nodrošina plaši atzītu reģistrācijas
programmu pārtikas ražošanas iekārtās izmantotajiem
produktiem

Vairums PURITY FG akreditācijas datu iekļauj Kosher Pareve un Halal sertifikācijas. PURITY FG smērvielas var viegli ievest riska
analīzes un kritisko kontroles punktu (HACCP) plānos un labas ražošanas prakses (GMP) programmās.
Par pilnu akreditācijas datu sarakstu, lūdzu, konsultējieties ar Petro-Canada pārstāvi vai apmeklējiet vietni PurityFG.com, lai
skatītu konkrētu produktu tehnisko datu lapas.

PASAULĒ LIELĀKAIS BALTO EĻĻU RAŽOTĀJS
Vairums PURITY FG produktu ir izgatavoti no dažām pasaulē tīrākajām bāzes eļļām, kas
ražotas mūsu rafinēšanas fabrikā. Stingri kontrolējot šo procesu no sākuma līdz beigām,
mēs piedāvājam augsta līmeņa produktu konsekvenci, lai jūs vienmēr iegūtu kvalitatīvu
produktu jebkurā pasaules vietā.

Vairums PURITY FG smērvielu sākas ar HT Purity procesu,
iegūstot 99,9 % tīras, kristāldzidras bāzes eļļas.
HT Purity procesa gaitā mūsu baltās eļļas tiek atbrīvotas no praktiski visiem veiktspēju
traucējošiem piemaisījumiem, nodrošinot tīru bāzi, uz kuras veidot mūsu pārtikas klases
smērvielu formulas. Piemaisījumu neesamība nozīmē to, ka mūsu uzmanīgi atlasītās
piedevu sistēmas var nodrošināt optimālu termisko un oksidācijas stabilitāti.

PURITY FG AR SynFX
UZLABOTU PIEDEVU
TEHNOLOĢIJU

TM

Lai mazinātu piesārņojuma risku, bažas par iekārtu ilgmūžību vai raizes par
tuvajām ražošanas termiņu beigām, jums ir nepieciešama pārtikas klases
smērviela, kas var darboties reāla spiediena apstākļos, nepalielinot izmaksas.
PURITY FG ar SynFX ir pareizā izvēle. Tās uzlabotā piedevu tehnoloģija
nodrošina sintētiskai eļļai līdzīgu veiktspēju jebkurām jūsu tehniskajām
vajadzībām.

Sintētikai līdzīga ilgmūžība dīkstāves
samazināšanai
Konkurējot ar sintētiku, PURITY FG ar SynFX ir izstrādāta,
lai nodrošinātu ilgāku aizsardzību, kas sniedz lielāku
pievienoto vērtību. Noturība pret oksidatīvo sadalīšanos, kas
ir līdz 2x ilgāka1 nekā konkurējošām parastajām pārtikas
klases smērvielām, kā arī pielīdzināmība dažām
sintētiskajām vielām palīdz uzturēt jūsu tehniku bez
nogulsnēm un lakām, samazinot nevajadzīgas dīkstāves.

Sintētikai līdzīgs plašs temperatūras diapazons
Izcili augstas temperatūras snieguma, kā arī 2 reizes
zemākas sastingšanas temperatūras dēļ, salīdzinot ar
vadošajiem tradicionālajiem konkurentiem (un tādā pašā
diapazonā kā daudzām sintētiskajām vielām), PURITY
FG ar SynFX ir īstā izvēle konsekventai aizsardzībai
plašā temperatūras diapazonā, kā arī pareizais ceļš
produktivitātes uzlabošanā.

Noturība pret oksidāciju
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Noturība pret oksidatīvo sadalīšanos līdz pat
2 reizes ilgāka nekā vadošajām parastajām
pārtikas kategorijas smērvielām, salīdzināma pat
ar dažām sintētiskajām eļļām.

Meklējiet jauno PURITY FG ar SynFx mūsu zobratu, hidraulikas un kompresoru šķidrumu sadaļās.
Izmērīts salīdzinājumā ar vadošajiem pārtikas klases smērvielu zīmoliem

†

INOVĀCIJU VADĪTS
SNIEGUMS
AR MĒRĶI IEVIEST INOVATĪVUS RISINĀJUMUS TIRGŪ
No SynFX uzlabotās piedevu tehnoloģijas līdz pat īpašajam
HT Purity procesam mūsu inovāciju centienu pamatā ir
pieredzējusi komanda, kas izstrādā optimālāka snieguma
produktus. Mūsu pilnīgo smērvielu klāstu padara iespējamu
mūsdienīga pētniecības un attīstības laboratorija un
pieredzējuši tehnisko pakalpojumu konsultanti, kuri ir gatavi
atbalstīt jūsu centienus snieguma un efektivitātes uzlabošanā.

Eļļas, smērvielas un specializēti šķidrumi
Mēs apzināmies, ka vienkārša atbilstība standartiem ir
nepetiekama mūsu pārtikas klases smērvielu ražošanā - tām ir
jāatbilst arī jūsu snieguma standartiem. Tādēļ viss PURITY FG
produktu klāsts ir izstrādāts, lai kopumā nodrošinātu:
•

ilgāku kalpošanas laiku, pateicoties izcilai
termiskajai stabilitātei un noturībai pret oksidāciju;

•

izcilu aizsardzību pret nolietojumu;

•

augstu noturību pret ūdens izskalojumiem attiecībā uz smērvielām;

•

izcilu ūdens atdalāmību attiecībā uz eļļām.

“Mūsu jogurtu ražotnē ir palielinājies
darbspējas laiks. PURITY FG ir ļāvis
ietaupīt gan laiku, gan naudu.”
– Müller Dairy, Shropshire, Apvienotā Karaliste

NOZARES, KO APKALPOJAM

–

Mēs ar lepnumu rūpējamies par klientiem vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē. Mūsu uzticamā piegāde, kas nodrošina
inovatīvas smērvielas, specializētus šķidrumus un smērvielas, sasniedz klientus daudzveidīgā un arvien pieaugošā nozaru
klāstā.
•

Gaļas un mājputnu apstrāde

•

Dzīvnieku pārtikas ražošana

•

Jūras velšu sagatavošana un iesaiņošana

•

Piena produktu ražošana

•

Graudu un eļļas sēklu malšana

•

Gofrētu iesaiņojumu ražošana

•

Dzērienu ražošana

•

Augļu un dārzeņu konservēšana

•

Iesaiņojumu konteineru ražošana

•

Maiznīcas

•

•

Ūdens apstrādes iekārtas

Cukura un konditorejas izstrādājumu
ražošana

PURITY FG SMĒRVIELAS
Mūsu augsta snieguma minerālvielu un sintētiskās eļļas aizsargā zobratus, gultņus un aprīkojumu pret nodilumu un koroziju.

PIELIETOJUMI

PRODUKTI

00

1

2

H1

X

X

X

X

PURITY FG2 AR MICROL ™ MAX 1
AEROSOLS

X

X

PURITY FG2 SINTĒTISKĀ SMĒRVIELA

X

X

PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY 220

X

X

PURITY FG2 EXTREME SMĒRVIELA

X

X

PURITY FG2 CLEAR SMĒRVIELA

X

X

PURITY FG2 AR MICROL MAX 1
SMĒRVIELU

X

X

PURITY FG SMĒRVIELA

MICROL™ un MICROL MAX ir pretmikrobu produktu konservanti.

†

NSF
REĢISTRĀCIJA

NLGI KLASE

PURITY FG ŠĶIDRUMI
Mēs piedāvājam pilnu augsta snieguma, baltās eļļas bāzes, sintētikai līdzīgu un pilnīgi sintētisku pārtikas klases smērvielu
klāstu atbilstoši jūsu konkrētajām vajadzībām.

PIELIETOJUMI
= SynFX UZLABOTA PIEDEVU TEHNOLOĢIJA

PRODUKTI

NSF REĢISTRĀCIJA
H1

PURITY FG-X AW HIDRAULIKAS
ŠĶIDRUMS 46

X

PURITY FG EP ZOBRATU ŠĶIDRUMS
100, 150, 220, 320, 460

X

PURITY FG KOMPRESORU ŠĶIDRUMS
32, 46, 68, 100

X

PURITY FG SINTĒTISKAIS ŠĶIDRUMS
46, 100

X

PURITY FG SINTĒTISKAIS EP ZOBRATU
ŠĶIDRUMS
220, 460

X

PURITY FG AW HIDRAULIKAS ŠĶIDRUMS
32, 46, 68, 100

X

PURITY FG AW HIDRAULIKAS ŠĶIDRUMS
AR MICROL1
32, 46, 68

X

PURITY FG ĶĒDES ŠĶIDRUMS
Viegls, smags

X

PURITY FG RATIŅU ŠĶIDRUMS

X

H2

3H

HT1

46
PURITY FG AEROSOLS

X
X

PURITY FG2 AR MICROL MAX1
AEROSOLU

X

PURITY FG IESPIEŠANĀS EĻĻAS
AEROSOLS
PURITY FG SILIKONA AEROSOLS
PURITY FG SILTUMA PĀRNESES
ŠĶIDRUMS
PURITY FG WO BALTĀ MINERĀLEĻĻA 10,
15, 35, 40, 68, 90
PURITY FG SEAMER-E ŠĶIDRUMS

PURITY FG SINTĒTISKAIS RULLĪŠU
TĪRĪŠANAS ŠĶIDRUMS
PURITY FG CORRCUT-E ŠĶIDRUMS 15
ROTĒJOŠĀS PLĪTS ŠĶIDRUMS

x
X

x

X
X
X
X

X

