
 
PurityTM FG Synthetic  
Compressor Fluid 

 
Вступ 
Рідини Purity FG Synthetic Compressor 
Fluid, виробництва компанії Petro-Canada - 
передові оливи  харчового класу, 
спеціально розроблені для виключної і 
більш тривалої роботи обладнання, ніж 
мастильні матеріали харчового класу 
провідних виробників. 
Purity FG Synthetic Compressor Fluid мають 
синтетичну базу РАО, сформульовані із 
спеціально підібраними присадками для 
захисту проти зносу, окислення, іржі та 
корозії. Вони стійкі в процесах пов'язаних з 
вологим харчовими застосуваннями з 
широкими температурними коливаннями, 
Purity FG Synthetic Compressor Fluid 
придатні для використання в компресорах, 
вакуумних насосах, пневматичних і 
гідравлічних системах. 
Рідини Purity FG Synthetic Compressor Fluid 
відповідають найвищим промисловим 
стандартам чистоти і абсолютно 
відповідають НАССР (Аналізу Безпеки 
Критичного Контрольного пункту) і GMR 
(Практичне виробництво товарів). Всі 
компоненти рідин виконують вимоги FDA 
21 CFR 178.3570 «Мастила з непрямим 
контактом їжі». Всі рідини Н1 
зареєстровані NSF і відповідають вимогам 
Американського міністерства сільського 
господарства (USDA) як рідини Н1 для 
використання на заводах по вирощуванню 
свійської птиці та виробництва м'яса, де 
може статися непрямий контакт з їжею. 
Схвалено Канадським Агентством Огляду 
Їжі (CFIA) для використання на заводах по 
обробці продуктів харчування і вони також 
сертифіковані Star K для використання при 
приготуванні кошерної їжі. 

Властивості і переваги 
 Опір окислювальному впливу 

 Розширені строки використання 
рідини - до 4 000 годин на гвинтових 
ротаційних компресорах при 
широкому діапазоні температур 

 Контролюють формування шламу і  

 

 

 

 

лаку в пневматічсекіх і 
гідравлічних системах 

 Зменшують експлуатаційні 
витрати, розширюючи терміни 
між замінами оливи 

 Покращена ефективність 
контролю конденсату 

 Покращена термальна і 
окислювальна стабільність, ніж в 
компресорних рідинах харчового 
сорту провідних конкурентів 

 Мінімізують формування лаку і 
лакових відкладень на роторах і 
сепараторах ротаційних 
компресорів 

 Гідравлічні та пневматичні 
системи залишаються чистими 
довше, зменшуючи витрати на 
обслуговування 

 

 
 

 беззольні і без запаху 

 Забезпечують чисті умови роботи 

 Низька летючість 

 мінімізують доливку 

 Покращують ефективність 
застосування у вакуумних 
насосах 

 Повністю схвалені для 
використання в процесах 
пов'язаних з обробкою харчових 
продуктів 

 Зареєстровані NSF як Н1 
 

 



 Всі компоненти рідини відповідають 
вимогам FDA 21 CFR 178.3570 
"Мастила з непрямим контактом 
їжі» 

 Схвалено Канадським Агентство 
Огляду  Їжі (CFIA) для використання 
на заводах по обробці продуктів 
харчування 

 Сертифіковані Star K для 
використання при приготуванні 
кошерної їжі 

 Вільні від генетично модифікованих 
речовин (GMS) 

 Підтримують безпеку харчової 
алергії 

 Без клейковини 
 

  
 

 

Типові  характеристики 

Властивості 
Метод  

перевірки 
Purity FG Synthetic  
Compressor Fluid  

Щільність, кг/л при 15
0
С D4052 

 
0.834 

В’язкість,  
cSt @ 40

0
C (SUS @ 100

0
F) 

cSt @ 100
0
C (SUS @ 210

0
F) 

D445 
 

 
46 (235) 
7.7 (52) 

Індекс в’язкості D2270 134 

Точка спалаху, СОС, 
0
C, 

0
F D92 269 (516) 

Точка застигання, 
0
C, 

0
F D97 -60 

Колір D1500 <0.5 

Водовіддільність 
54

0
С (129

0
F) мл/хв 

D1401 
43-37-0 (5) 

Окислювальна стабільність, 
час окислення, хв 

D2272 
4554 

Диаметр п’ятна зносу з 4 шарами, мм D4172 0.40 

Захист від  екстремального тиску, 
тест c 4 шарами, kg(lb) 

 
D2783 

126 

 

Використання 
Purity FG Synthetic Compressor Fluid можуть безпечно використовуватися для змащування повітряних 
гвинтових компресорів. Продукт також може бути використаний і в інших застосуваннях, таких як 
відцентрові компресори, вакуумні насоси, пневматичні, гідравлічні і циркуляційні системи, в коробках 
передач, що використовуються для створення, виробництва, упаковки, підготовки, обробки харчових 
продуктів. 
Також Purity FG Synthetic Compressor Fluid можуть застосовуватися у морозильних камерах, де 
потрібні мастильні матеріали з низькотемпературними властивостями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


