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ANDEROL FGCS-2 PLUS é uma graxa espessada com Sulfonato de Cálcio. Possui excepcional estabilidade mecânica, 
alta resistência a carga, água e corrosão. ANDEROL FGCS-2 PLUS 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.

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
•     Aplicações para severas cargas na indústria de alimentos
•     O desempenho de duração normalmente é aumentado em duas a três vezes ao de uma graxa à base de óleo mineral.

Vantagens e Benefícios

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.

Aprovações

Os lubrificantes ANDEROL são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs, nas indústrias de 
processamento de alimentos, envase, conservas, processamento de carnes e farmacêuticas.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE FGCS-2 PLUS
Cor Visual Bronze
Espessante Sulfonato de cálcio
Tipo de óleo PAO

ASTM D-2265 -40 a + 177°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
Penetração trabalhada DIN ISO 2137 265 a 295 0.1 mm
Viscosidade do óleo base a 40°C ASTM D-445 Aprox. 50mm²/s
Teste 4 esferas, carga de soldagem ASTM D-2596 400 N
Escoamento de água, % perda a 80°C ASTM D-1264 0.5
Desempenho de vida do rolamento, 1000 rpm, 160°C ASTM D-3527 280
Torque em baixa temperatura (-40°C) ASTM D-4693 4.0 Nm
Designação DIN 51.502 KPHC2R-40


