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Ciągły zakres temperatury pracy °C -45 / +160 

Szczytowa temperatura pracy °C 200 

Temperatura skraplania DIN ISO 2176 °C > 250 

Penetracja pracy DIN ISO 2137 1/10 mm 265-295 

NLGI klasa 2 

Wodoodporność DIN 51807-T1 0 – 90 

Ochrona przed korozją DIN 51802 stopień 0/0 

Zagęszczacz Aluminium Kompleks 

Lepkość oleju bazowego w 40°C DIN 51562 mm²/s 350 

D/n współczynnik 400.000 

Desygnowanie DIN 51502 KPFHC 2 P-40 

Od ponad czterdziestu lat firma NILS aktywna jest w branży środków smarnych. Specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości 
środków smarnych oraz przeprowadzamy analizy laboratoryjne dla swoich partnerów i klientów. Nasi technicy są do Państwa 

dyspozycji nie tylko w celu zapewnienia dodatkowych informacji na temat danego produktu, ale także w celu znalezienia 
indywidualnego rozwiązania redukującego koszty smarowania oraz podnoszące niezawodność produkcji. 
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Karta Danych Katalogowych FOOD TTF 
Wysokojakościowy smar EP dla przemysłu spożywczego 

Opis FOOD TTF jest nietoksycznym środkiem smarnym z dodatkami  EP, opartym 
na zagęszczaczu aluminium kompleks oraz oleju syntetycznym. 

Zastosowanie FOOD TTF przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych oraz 
ślizgowych narażonych na działanie niskich lub wysokich temperatur w 
obecności wody. Dzięki niezwykłej formule oraz dodatkom EP produkt 
odpowiedni jest również do smarowania przekładni.  
FOOD TTF jest fizjologicznie nieszkodliwy i z tego powodu zalecany jest do 
smarowania maszyn w przemyśle spożywczym, farmaceutycznych i 
kosmetycznym.  
FOOD TTF certyfikowany jest NSF H1 
FOOD TTF odpowiedni jest dla wszystkich aplikacje  w których możliwy jest 
kontakt smaru z produktem lub składnikami. 

Właściwości - certyfikowany NSF H1 
- odpowiedni do zastosowania w niskich temperaturach 
- ekstremalnie odporny na obciążenia 
- bardzo dobra odporność na utlenianie 
- nierozpuszczalny w wodzie 
- doskonała przyczepność 

Dane Techniczne 


