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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

POWER F-LUBE

FLB

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

Kod artykułu                Nazwa                         Opakowanie                    Rodzaj
FLB                     POWER F-LUBE                aerozol 400ml                   smary

power F-LUBE jest smarem dopuszczonym do 
stosowania w przemyśle spożywczym oraz w produkcji 
opakowań dla przemysłu spożywczego. power F-LUBE 
jest optymalnym rozwiązaniem w smarowaniu elementów 
urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne, 
ekstremalne warunki środowiska pracy a także do 
smarowania miejsc trudno dostępnych. power F-LUBE 
może być stosowany w zakresie wysokich temperatur bez 
utraty wysokiej lepkości. power F-LUBE chroni przed 
korozją dzięki dobremu przenikaniu w trudno dostępne 
miejsca, posiada również zdolności do tworzenia cienkiej 
warstwy filmu smarnego.

Produkt zgodny z rejestracją NSF H1.
Nie zawiera glutenu, orzechów i ich pochodnych, a także 
metali, tłuszczu zwierzęcego i olei syntetycznych.
Zapach: bezwonny
Odporność na temperaturę: od -20°C do +200°C
Środki bezpieczeństwa podano w karcie charakterystyki.

power F-LUBE ma zastosowanie we wszystkich 
zakładach spożywczych, a także produkujących dla 
przemysłu spożywczego opakowania, maszyny, części 
zamienne, akcesoria oraz dokonujących napraw i 
konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 
power F-LUBE charakteryzuje się wysoką wydajnością 
smarowania wewnątrz i na zewnątrz, jest przydatny przy 
okresowych smarowaniach nawet w miejscach 
trudnodostępnych.
Przede wszystkim jest użyteczny w przypadku pracy w 
trudnych warunkach, w narażeniu stałym na kontakt z 
kwasami, zasadami, ciepłą i zimną wodą, parą i wysokim 
ciśnieniem.
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