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Manuseio e Armazenagem

• Estabilidade mecânica superior, particularmente com a presença de calor e água
• Alta resistência à água
• Excelente resistência contra ferrugem
• Excelente estabilidade térmica e de oxidação
• Excelente capacidade de carga e proteção contra desgaste
• Resistente à carga de choque
• H1 graxa para contato acidental com alimentos.

Os lubrificantes ANDEROL apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem executados. Embora 
os lubrificantes ANDEROL não sejam inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em 
caso de incêndio, use espuma de spray de água, dióxido de carbono ou pó químico seco. Os lubrificantes ANDEROL 
devem ser armazenados de preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores.

ANDEROL FGCS-2 HD
Graxa Sintética com Grau Alimentício H1 de Alta Performance

ANDEROL FGCS-2 HD é uma graxa espessada com Sulfonato de Cálcio. Possui excepcional estabilidade mecânica, alta 
resistência a carga, água e corrosão. ANDEROL FGCS-2 HD possui registro NSF/H1 atende requisitos de lubrificação de 
equipamentos que operam em plantas de processamento de alimentos. Este produto é certificado Kosher pela União 
Ortodoxa e Halal pelo Conselho Islâmico de Alimentos da Europa. Os lubrificantes de grau alimentício ANDEROL atendem 
aos requisitos do regulamento 21 CFR 178.3570 da FDA.

Compatibilidade

Os lubrificantes à base de hidrocarbonetos ANDEROL são similares aos óleos minerais em sua compatibilidade com tintas, 
vedações, gaxetas e mangueiras. Não são necessárias medidas especiais relacionadas à compatibilidade ao trocar de um 
lubrificante de óleo mineral para um lubrificante à base de hidrocarboneto sintético ANDEROL.

Vantagens e Benefícios
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE FGCS-2 HD 
Cor Visual Bronze
Espessante Sulfonato de cálcio
Tipo de óleo PAO

ASTM D-2265 -30 a + 175°C
Valor de pico de temperatura admissível por um curto período de tempo ASTM D-92 +200°C
Ponto de gota ASTM D-97 318°C
Viscosidade do óleo base a 40°C ASTM D-445 400
Teste 4 esferas, carga de soldagem, kg ASTM D-2596 400
Teste 4 esferas, desgaste, mm ASTM D-2266 0.50
Escoamento de água, % perda a 80°C ASTM D-2266 0.5
Desempenho de vida do rolamento, 1000 rpm, 160°C ASTM D-3527 260
Grau NLGI 2
Estabilidade mecânica, %, 10000 cursos ASTM D-217 4.5
Corrosão por névoa de sal, horas ASTM D-117 >300
Fe-8 (80 kN, 75 rpm, 500 h, 80 °C) DIN 51819 T1-T3 Baixo desgaste dos rolos, anéis e gaiolas
Anel externo 8
Anel interno 3
Gaiola de desgaste 6
Elementos rolantes 17


