
#338 Penetro Green -H1 er et universal smøremiddel  l
vedligehold og kædesmøring indenfor levnedsmiddel og medici-
nalindustri. Den penetrerer, smører og besky  er alle typer af be-
vægelige dele, der kræver et smøremiddel, hvor  lfældig kontakt
med levnedsmidler kan forekomme. Lug  ri og transparent.

KRAFTIG SMØREFILM
Penetro Green er et stærkt, tyndt
og non-s  ck H-1smøremiddel  l 
levnedsmiddel- og medicinalindus-
trien. Fri for allergener og fremra-
gende  l alle former for vedligehold-
else og smøring af kæder.

KÆDESMØREMIDDEL
Penetro Green er fantas  sk  l 
smøring af kæder. Indeholder kun
gi  frie frik  onsreducerende stof-
fer, der besky  er mod den sta  ske 
trykbelastning, som kæder udsæ  es 
for, hvilket er medvirkende  l en 
forøgelse af holdbarheden.

BESKYTTER OVERFLADER
Penetro Green indeholder en fl ere 
frik  ons- og korrosionshæmmende 
 lsætninger samt et an  -korrosion-

smiddel. Disse danner  lsammen 
en besky  ende barriere, der yder 
tredobbelt besky  else mod frik-
 on, fugt, oxida  on, korrosion samt 

andet skadelige angreb der skader 
funk  onaliteten.

FRI FOR ALERGENER
Penetro Green indeholder et kon-
serveringsmiddel der eff ek  vt 
forhindrer bakterievækst og er fri for 
allergener, produkter fra dyr, nødder 
eller gene  sk modifi cerede organis-
mer.

SMØRER UNDER VAND 
Penetro Green fortrænger vand 
og  lbyder en høj smøreevne og 
smører desuden eff ek  vt under 
vand.

FORDELE
• Levnedsmiddelklasse -H1
• Indeholder ingen allergener
• Penetrerende
• Universal  l vedligeholdelse
• Trykforstærket
• Danner en lang  dsvirkende

smørefi lm med lav frik  on
• Kra  igt rustløsnende
• Besky  er mod fugt og rust
• Tåler meget høje belastninger 

for en tynd olie

ANVENDELSESOMRÅDER
Kæder . Wirer . Bolt/ Møtrikker .
Elevator . Låse . Lu  værktøj . Lejer 
Hængsler . Kontrollere . Fug  ge 
miljøer . Fjernelse af oxideringer 
m.m.
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KÆDE  & KRYBEOLIE KÆDE  & KRYBEOLIE 

r 

miljøer  Fjernelse af oxiderinmiljøer  Fjernelse af oxid
m.m.

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

Farve :
 Viskositet 40°C :

Flammepunkt :
Four ball test:
Timken test :

 Dielektrisk styrke :
Emballage :

Art :

Transparent
15 cst
+115°C
315 kg (weld load)
32,5 kg
35 KV
400 ml, 5 L
338

6565


