
Anderol® Lubrificantes de grau alimentício
80 anos de experiência, expertise e uma reputação global 
como fabricante de lubrificantes sintéticos e graxas especiais  
de alto desempenho, de grau alimentício e industrial para 
compressores, bombas de vácuo, sistemas hidráulicos, 
correntes, engrenagens e rolamentos.

www.anderol.com

LUBRIFICANTES DE QUALIDADE

TRABALHOS DE QUALIDADE



ANDEROL®

LUBRIFICANTES DE GRAU ALIMENTÍCIO
A Anderol® foi pioneira na área de lubrificantes sintéticos. Já em 1941, o Dr. Robert E. Lee 
Anderson, fundador da Anderol, desenvolveu o primeiro lubrificante sintético aprovado. 
Nos anos subsequentes, a Anderol foi inovadora no desenvolvimento de soluções de 
lubrificantes sintéticos. Impulsionados pelo compromisso com a satisfação do cliente, 
projetamos nossos produtos para atender ou superar as crescentes demandas dos 
setores que atendemos globalmente. Nossos produtos cumprem consistentemente a 
promessa de maximizar o desempenho do equipamento, reduzir o tempo de inatividade 
e os custos de manutenção, além de minimizar o descarte de resíduos.

Os lubrificantes de grau alimentício Anderol® fazem parte do portfólio de fluidos acabados 
da LANXESS. A LANXESS é líder global em especialidades químicas com 60 unidades 
em todo o mundo e presente em 33 países. O negócio de aditivos para lubrificantes da 
LANXESS, do qual fazemos parte, está sediada em Shelton, CT, EUA, com 12 unidades de 
produção em 9 países. Com centros de competência técnica em Mannheim - Alemanha, 
Nanjing e Qingdao - China, Naugatuck - EUA e em West Hill - Canadá, a LANXESS oferece 
excelente serviço técnico e pesquisa para clientes em todo o mundo.

Conquistamos a confiança de nossos clientes, em grande parte devido à ampla pesquisa 
e desenvolvimento, aos recursos de serviço técnico e à capacidade de trabalhar com 
nossos clientes para oferecer as soluções mais econômicas para suas aplicações.

Agradecemos a oportunidade de discutir nossos produtos e serviços com você e 
fornecer uma solução sob medida para sua aplicação crítica.

Os Benefícios de usar
Lubrificantes de Grau Alimentício Anderol®

■  Excelente desempenho

■  Vida útil prolongada do lubrificante

■  Economia de produto, descarte minimizado

■  Proteção altamente eficiente do equipamento

■  Baixa formação de depósito

■  Vida útil prolongada da maquinaria

■  Tempo de inatividade e custos de manutenção reduzidos

■  Soluções sob medida

SEGURANÇA GARANTIDA

& CONFIABILIDADE

Os lubrificantes de grau alimentício Anderol® podem ser usados em aplicações onde 
pode ocorrer contato acidental com alimentos. A composição desses produtos não 
representa uma ameaça à saúde dos consumidores e são excelentes para uso 
em uma política de trabalho HACCP. Além de serem H1, com registro NSF, os 
lubrificantes de grau alimentício Anderol® também são certificados Kosher e Halal. 
Fabricado em uma planta com certificação ISO 2 1469 e 9001.

ESCOLHA A DIFERENÇA

Lubrificante convencional Lubrificante Anderol®



COMPRESSORES

& BOMBAS DE VÁCUO

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

C-NRT Plus
32 FG

C-NRT Plus
100 FG

Sintético 32

100

Lubrificante H1 
inerte para bomba 
de vácuo

Especialmente projetado para lubrificar bombas de 
vácuo em combinação com gases reativos. Também 
adequado para outros equipamentos rotativos. Aplicável 
em contato com os seguintes gases: ar, butadieno, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono (seco), 
etileno, hélio, hidrogênio, gases fluorados, sulfeto de 
hidrogênio (seco), gás natural, metano, nitrogênio, 
propano, gás sintético, hexafluoreto de enxofre e biogás.

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -40 a 200°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
•Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.

C-NRT FGC 68

C-NRT FGC100

Sintético 68

100

Lubrificante 
H1 inerte para 
compressores

Lubrificação de cilindro e cárter para compressores 
centrífugos e de parafuso para os seguintes gases: ar, 
butadieno, monóxido de carbono, dióxido de carbono 
(seco), etileno, hélio, hidrogênio, gases fluorados, sulfeto 
de hidrogênio (seco), gás natural, metano, nitrogênio, 
propano, gás sintético, hexafluoreto de enxofre e biogás.

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -40 a 170°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.

FG XL 32

FG XL 46

FG XL 68

FG XL 100

FG XL 150

PAO/Ester 32

46

68

100

150

Lubrificante H1 de 
alta performance 
para compressor

Melhor desempenho de detergência. Recomenda-
se o uso em compressores de parafuso, outras 
aplicações de equipamentos rotativos e bombas de 
vácuo onde possa ocorrer contato acidental com 
alimentos. A faixa operacional nominal é de -35/-
40 °C a 170 °C. Tempo de troca de 8000 a 10000 
horas para compressoresfixos, (até 12000 horas com 
monitoramento de análise de lubrificante*).

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -40 a 170°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.
• Atende DIN 51506
• Aprovado no teste TOST (ASTM D-943) para 
10000 horas.

SYNcom FG 
HiPerf 46

PAO/Ester 46 Lubrificante H1 de 
alta performance 
e grau alimentício, 
com vida útil 
prolongada

Lubrificante de alta performance, com vida útil 
prolongada, para utilização em compressores 
parafuso. A baixíssima formação de depósitos resulta 
em uma eficiente lubrificação do equipamento

• Atende Norma DIN 51506 VDL e ISO 
6743-3 L-DAJ 
• Elimina envernizamento  
• Elevado intervalo de troca



COMPRESSORES

& BOMBAS DE VÁCUO

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

FG S 32

FG S 46

FG S 68

FG S 100

Grupo III+ 
Detergência 
sintética

32

46

68

100

Óleo H1 
semissintético de 
alto rendimento 
para compressor

Recomendado para uso em compressores de parafuso, 
compressores centrífugos e outras aplicações que 
requerem um lubrificante resistente à oxidação. (Tempo 
de troca até 6000 horas*).

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -20 a 180°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos  
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
• Aromáticos de óleos Minerais.
• Atende DIN 51506

RCF-P 68 FG PAO 68 Lubrificante H1 de 
alta performance 
e grau alimentício 
para compressor

Recomenda-se o uso em compressores de parafuso 
e outras aplicações de equipamentos rotativos onde 
possa ocorrer contato acidental com alimentos. A 
faixa operacional nominal é de -35/-40 °C a 170 °C. 
Este produto foi especialmente projetado para ser 
usado em aplicações de refrigeração com amônia.

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -20 a 180°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.
• Atende DIN 51503 KAA

*Em condições normais de uso



ENGRENAGENS

& ROLAMENTOS

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

6150

6220

6220 Spray

6320

6460

6680

PAO 150

220

220

320

460

680

Lubrificante H1 de 
alta performance 
para engrenagem

Conjuntos de engrenagens, rolamentos, sistemas 
circulatórios de óleo ecorrentes.

• Certificações Kosher e Halal
• Teste FZG =14
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
•Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais

PQAA 150

PQAA 220

PQAA 320

PQAA 460

Óleo branco 150

220

320

460

Lubrificante H1 
paraengrenagem

Aplicações adequadas para fabricação de alimentos 
em que o contato acidental com alimentos pode 
ocorrer. Recomendado para uso em: engrenagens 
helicoidais, rolamentos e engrenagens, embaladoras, 
lubrificação de corrente e flushing.

• Certificações Kosher e Halal



ENGRENAGENS

& CORRENTES

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

7150 FG

7220 FG

7320 FG

7460 FG

PAG 150

220

320

460

Lubrificante H1 de 
alta performance 
para engrenagem e 
corrente

Engrenagens helicoidais, correntes e esteiras, incluindo 
aplicações com alto teor de água. Também pode 
ser usado em: conjuntos de engrenagens de baixa 
velocidade, rolamentos e sistemas circulatórios.

• Certificações Kosher e Halal
• Teste FZG =14
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
•Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.
• Aprovado em fabricantes que necessitem 
óleo PAG - Polialquilenoglicol

CHAIN OIL XL 
220 FG

POE 220 Óleo H1 sintético 
para alta 
temperatura

Fornos de túnel e fornos em espiral. Também pode 
ser usado em: sistemas de transporte, operações de 
impressão e pintura, maquinário de beneficiamento de 
madeira, como o usado na indústria de painéis orientados 
ou compensados, outras aplicações que exigem um 
lubrificante de rolamentos para alta temperatura, 
lubrificante de guias e barramentos, e correntes de fornos.

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -10 a 260°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais.



HIDRÁULICA

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

FGH 15

FGH 22

FGH 32

FGH 46

FGH 68

FGH 100

PAO 15

22

32

46

68

100

Lubrificante H1 de 
alta performance

Recomendado para sistemas hidráulicos em 
máquinas de processamento de alimentos. Também 
recomendado para correntes, palhetas, máquinas de 
enlatamento e engarrafamento. Faixa de operação 
nominal -35/-40 °C a 170 °C.

• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho de -40 a 170°C
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
•Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Aprovação Unilever

PQAA 22

PQAA 32

PQAA 46

PQAA 68

Óleo branco 22

32

46

68

Lubrificante H1 de 
uso geral

Adequado para aplicações de fabricação de alimentos 
onde contato acidental com alimentos pode ocorrer. 
Recomendado para uso em sistemas hidráulicos, esteiras, 
ferramentas pneumáticas e flushing. Geralmente pode ser 
usado em todas as outras aplicações de equipamentos 
rotativos. (Tempo de troca até 4000 horas*).

• Certificações Kosher e Halal
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Aprovação Unilever

*Em condições normais de uso



OUTRAS

APLICAÇÕES

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

DDO Óleo 
Vegetal

Típico 35 Óleo 3H divisor de 
massa

Lubrificante para divisores de massa na indústria de 
panicação, embalagens de produtos alimentícios, 
agente de controle de poeira, agente de liberação, 
formação e laminação de folhas de alumínio, ganchos 
para carne e equipamentos de açougueiro.

• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Reconhecido pela União Europeia código 
E-322

PQ CAL Óleo branco Típico 35 Fluido de 
transferência 
de calor de grau 
alimentício

Um fluído de tranferência de calor de alto 
desempenho, não perigoso, não tóxico e 
inodoro, autorizado para contato acidental com 
alimentos.

• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Temperatura de uso: -15 a 325°C

SugarDissolving 
Oil

Óleo H1 grau 
alimentício 
dissolvente de 
açúcar

Evita o acúmulo de açúcar quando aplicado, dissolve 
açúcar e fondant, fornece um filme lubrificante, 
insensível à luz, prevenção de ferrugem e fácil 
enxágue, resistente a altas temperaturas, não se 
torna rançoso ao longo do tempo, fácil de aplicar 
com pincel, gotejamento ou spray.

• Produto solúvel em água 
• Protege contra corrosão 
• Ponto de Fulgor >100°C

ALL 5 PAO 5.5 Lubrificante H1 
pneumático

Recomendado para uso em todos os tipos de 
ferramentas pneumáticas e como fluido de flushing. 
Componentes da linha de transporte, controles e 
componentes acionados a ar.

• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais



GRAXAS

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

FGCS-2 Óleo branco 95 Graxa H1complexo 
desulfonato de 
cálcio

Estabilidade mecânica superior, particularmente na 
presença de calor e água, formulada para resistir 
à separação sob forças centrífugas, excelentes 
propriedades de prevenção de ferrugem, excelente 
capacidade de carga e proteção contra desgaste, 
excelente resistência à lavagem e pulverização de 
água, graxa H1 para contato acidental com alimentos, 
aplicação em operações severas na indústria 
alimentícia e aumento do desempenho.

• Certificações Kosher e Halal
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
•Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Aprovação Alfa Laval

FGCS-2 PLUS PAO 50 Graxa H1 sintética 
grau alimenticio 
de complexo de 
sulfonato de cálcio

Estabilidade mecânica superior, particularmente na 
presença de calor e água, formulada para resistir 
à separação sob forças centrífugas, excelentes 
propriedades de prevenção de ferrugem, excelente 
capacidade de carga e proteção contra desgaste, 
excelente resistência à lavagem e pulverização de 
água, graxa H1 para contato acidental com alimentos, 
aplicação em operações severas na indústria 
alimentícia e aumento do desempenho de vida.

• Certificações Kosher e Halal
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
•Temperatura de trabalho: -40 a 177°C 
(picos de 200°C)
• Carga de solda: 400 Kg

FGCS-2 HD PAO 400 Graxa H1 sintética 
de complexo de 
sulfonato de cálcio

Rolamentos de velocidade baixa a média operando 
em condições adversas, aplicações que operam 
durante períodos de lubrificação pouco frequente, 
aplicações para serviços pesados, como, presença 
de água, calor e carga extrema.

• Certificações Kosher e Halal
• Produto isento de MOSH – Hidrocarbonetos 
Saturados de Óleos Minerais
• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
•Temperatura de trabalho: -40 a 177°C 
(picos de 200°C)
• Carga de solda: 400 Kg



GRAXAS

Anderol® Base Viscosidade
ISO VG

Descrição Aplicações Especificações

783-00 Spray

783-0

783-1

783-2

PAO 350

350

350

350

Graxa H1 sintética 
de complexo de 
alumínio

Lubrificação de rolamentos de rolos e fricção 
em alimentos e bebidas, cosméticos e indústria 
farmacêutica, altas temperaturas, altas cargas e 
exposição à água, graxa lubrificante de uso geral de 
alta qualidade, excelente proteção contra desgaste e 
boa estabilidade mecânica.

• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho: -40 a 160°C 
• Carga de solda: 260 Kg

HTFG-2 PTFE 500 Graxa H1com PTFE 
para temperaturas 
elevadas

Graxa de alta temperatura para alimentos, aplicações 
onde a compatibilidade de elastômeros é imprescindível, 
transportadores com temperatura elevada, fornos de 
cozimento, fornos de secagem, lacagem e esmaltagem, 
carrinhos de forno túnel, ventiladores de gás quente, 
armações têxteis, esticadores, válvulas e acessórios 
para oxigênio (até 60 °C e limite de pressão de 100 bar), 
câmbio de bicicleta, suspensão de bicicleta, bobinas de 
pesca e unidades de CD-DVD (rolamento principal).

• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Certificações Kosher e Halal
• Temperatura de trabalho: -40 a 280°C 
• Carga de solda: 360 Kg

PQAA Grease 
#2

Óleo branco 160 Graxa H1 de 
complexo de 
alumínio com 
propriedades EP, 
NLGI 2 de uso 
geral

Lubrificação de rolamentos de fricção, mesmo em altas 
temperaturas e exposição à água, graxa de uso geral, 
lubrificação de máquinas na indústria de alimentos e 
bebidas, pontos lubrificados com graxa em costura e 
engarrafamento, excelente proteção contra desgaste, 
prevenção de ferrugem e boa estabilidade mecânica.

• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Temperatura de trabalho: -20 a 140°C 
(picos de 180°C)

PQAA-1 PLUS

PQAA-2 PLUS

Óleo branco 160

160

Graxa H1 de 
complexo de 
alumínio com 
propriedades EP 
NLGI 1 e 2 de uso 
geral

Lubrificação de rolamentos de fricção, mesmo em altas 
temperaturas e exposição à água, graxa de uso geral, 
lubrificação de máquinas na indústria de alimentos e 
bebidas, pontos lubrificados com graxa em costura e 
engarrafamento, excelente proteção contra desgaste, 
prevenção de ferrugem e boa estabilidade mecânica.

• Produto isento de MOAH – Hidrocarbonetos 
Aromáticos de óleos Minerais
• Temperatura de trabalho: -20 a 140°C 
(picos de 180°C)
•Carga de solda: 320 kg



CERTIFICADOS

& APROVAÇÕES

SERVIÇO TÉCNICO

& SUPORTE

INFORMAÇÕES

DE EMBALAGEM

Anderol B.V. é certificado pela ISO 9001: 2015 e ISO 21469, e foi premiado com 
registros Kosher e Halal em sua fábrica de lubrificantes para alimentos. Além disso, 
todos os lubrificantes de grau alimentício são registrados na NSF.

Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com ou boletim técnico 
do produto.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte o boletim técnico e 
as Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Anderol® é uma das marcas mais respeitadas no mundo dos lubrificantes graças 
à qualidade de nossos produtos. A aplicação dos produtos Anderol® reduz os 
requisitos de manutenção geralmente pela metade, melhora a eficiência operacional 
e aumenta a vida útil da máquina significativamente.

Nossos profissionais técnicos estão prontos para ajudá-lo globalmente com suas 
necessidades críticas de aplicação. Podemos fornecer conselhos específicos 
para suas circunstâncias e equipamentos específicos. Podemos monitorar seu 
equipamento, reduzir os custos operacionais, reduzindo o tempo de inatividade 
e os custos de manutenção, e aumentar os intervalos de troca de óleo, o que 
reduzirá o desperdício. Além disso, podemos treinar sua equipe em lubrificação e 
segurança. O lubrificante certo aumentará o desempenho, prolongará a vida útil do 
equipamento, reduzirá custos e protegerá o meio ambiente.

Um dos nossos principais ativos é a flexibilidade que podemos fornecer na 
formulação de produtos e na execução de testes (análise de óleo) para encontrar a 
solução possível de pragas para sua aplicação crítica.

Seremos seu parceiro e forneceremos produtos e atendimento ao cliente 
excepcionais, juntamente com nossa rede mundial de serviços técnicos e escritórios 
de vendas, unidades de produção e distribuidores.

Os lubrificantes de graus alimentício Anderol® estão disponíveis 
nas seguintes embalagens*
■  Contentor - 1000 litros

■  Tambor - 208 litros

■  Balde - 20 litros

■  Lata - 5 litros

■  Lata - 1 litros



Importado e distribuído por
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