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ANDEROL PQAA PLUS é uma graxa com espessante de complexo de alumínio projetada para uso em máquinas de 
processamento de alimentos. É uma graxa de uso geral não tóxica e atende uma ampla variedade de aplicações. 
Proporciona excelente proteção antidesgaste e previne a corrosão. ANDEROL PQAA PLUS tem boa resistência à água. 
Este produto é registrado como NSF / H1 para aplicações onde eventual contato com alimentos pode ocorrer.

Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes ANDEROL apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se 
derramar, cubra com material absorvente inerte e remova. Lave a área com água. Embora os lubrificantes ANDEROL não 
sejam altamente 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 químico seco. Os lubrificantes ANDEROL devem ser armazenados de 
preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores ou mande para o re- condicionador.

Vantagens e Benefícios

•     Lubrificação de rolamento mesmo em altas temperaturas e exposto à água
•     Graxa para uso geral em indústria alimentícia
•     Pontos lubrificados com graxa em costura e engarrafamento de latas
•     Excelente proteção contra desgaste
•     Evita ferrugem
•     Boa estabilidade mecânica.

Aprovações

Os lubrificantes ANDEROL Food Grade são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias 
de processamento de alimentos, envase, processamento de conservas, processamento de carnes e farmacêuticas. Os 
lubrificantes de grau alimentício ANDEROL são registrados pela NSF International (www.nsf.org) e atendem às Diretrizes do 
USDA 1998. Os lubrificantes de grau alimentício ANDEROL também certificam o atendimento aos requisitos recomendados 
pelo Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes (NLGI) do Instituto Europeu de Graxas Lubrificantes (ELGI).
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CERTIFIED

PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE PQAA-00 PLUS PQAA-0 PLUS PQAA-1 PLUS PQAA-2 PLUS

Cor Visual Branco
Espessante Complexo de alumínio
Tipo de óleo base Óleo medicinal mineral

a longo prazo -20 a + 140°C

Valor de pico de temperatura admissível 
por um curto período de tempo +180°C

Ponto de gota ASTM D-2265 >250°C
Penetração trabalhada ASTM D-217 400 a 430 355 a 385 310 a 340 265 a 295
Viscosidade do óleo base a 40°C ASTM D-445 160 mm²/s
Resistência à água DIN 51.807-01 0-90
Proteção contra corrosão IP 220/85 Grau de corrosão 0/1
Teste 4 esferas, carga de solda DIN 51.350 3200 N
Designação DIN 51.502 GP 00N-20 GP 0N-20 KP 1N-20 KP 2N-20


