Хранително - вкусова
индустрия

С повече от 80 години опит, VERKOL S.A. е лидер в света на
смазките и специалните продукти. Високото качество на
всички наши продукти, което е напълно доказано, е в
резултат на поставянето на конкретни стратегически задачи,
като гъвкавост, креативност и нововъведения.
Постигането на тези цели е направено с мисъл за качество и
природосъобразна система за управление, сертифицирана
със споразумение по ISO-9001 и ISO-14001 стандарти, което
ни
позволява
да
представим
и
продължим
да
усъвършенстваме процесът в продуктовото разработване и с
високо технологични ползи, както и контрол за намаляване на
въздействието върху околната среда на нашата дейност и
продукти.
Техническите иновации са създадени в сътрудничество с
експертна група R&D, която има най-модерното, характерно
оборудване и работни тестове за смазки.
Нашата главна цел е да постигнем пълното удовлетворение
на нашите клиенти и по тази причина целия екип на VERKOL
S.A. е много близко до всички тези хора, с които си
сътрудничим за постигането на най-добрите резултати в
смазването на техните машини и оборудване.

H-1 КЛАСИФИКАЦИЯ
Масла за инцидентен контакт с храна.
Те отговарят на здравните изисквания и физиологически безвредни масла.

МАСЛА
LACERTA FG

ISO VG 100 и 150

Масло с отлични противо-износващи се свойства, за употреба в системи в които
циркулира масло или такива в които не се добавя масло в които температурите не
надвишават 120˚С. То е създадено за смазване на всички видове машини в
хранителната индустрия и опаковането им, с ръчно или механично смазване.
Подходящо е за мултифункционални циркулиращи системи, вериги и транспортни
ленти, където има вероятност да има инцидентен контакт с храната. Поради неговото
анти-ръжда свойство то предпазва механизмите от нуждата от почистващи агенти.
H-1 Категория, NSF регистрация № 128132 и 128133

VEST

ISO VG 32 / 46 / 68

Висококачествено хидравлично масло създадено за смазване на хидравлични системи
от всички с нормална и средна температура. То осигурява голям коефициент на
полезно действие на предавките и дълъг живот на цялата система. Поддържа
системата чиста, предпазва от появата на утайка и увеличава живота на запечатващите
материали, клапани и уплътнители. Честото допълване и загуби са избегнат и заради
неговата слаба летливост.
Намалява износването на помпите, докато те изчистват бързо въздуха. Има отлична
термална стабилност и анти износващи свойства!
H-1 Категория, NSF регистрация № 128127, 128128 и 128129

NAVASYNT FG 46
Синтетична течност за въздушно въртящи се компресори. Осигурява добра работа на
техниката, икономически ползи и чист от вредни изпарения въздух. Увеличава живота
на инсталациите със сгъстен въздух, поддържа и почиства въздухопроводите без
допълнителни добавки.
H-1 Категория, NSF регистрация № 128140

COMPOUND FG

ISO VG 220 / 320 / 460

Висококачествено масло за индустриални скоростни кутии, търкалящи се лагери,
помпени лагери и циркулиращи системи. Има отлични противоизносващи свойства,
Extreme Pressure и характеристики против образуване на ръжда и много добри
защитни свойства против корозия и оксидация. Специално е разработено за spur,
helikoidal и топли скоростни кутии в хранително вкусовата промишленост с широк
температурен диапазон.
H-1 Категория, NSF регистрация № 128124, 128125 и 128126

MEDICINALVASELINE OIL
Бяло медицинско масло за употреба в козметичната, фармацевтичната, хранителната,
текстилната промишлености, и др.
То отговаря на U.S.P. (U.S.A.), D.A.B. (Germany),B.P. (U.K.), CODEX (France) и на
Испанските ....
Здравна Регистрация № 31.4080/CAT-3603.

ГРЕСИ
VERKOFOOD FG

Drop Point: 145°C NLGI Grade: 2

Грес за основно смазване на лагери машинни връзки и плъзгащи се машинни елементи,
където температурите не надвишават 120°C. Притежава изключителна прилепналост и
висока водоустойчивост. Създадена е специално за смазване на буталата на поточни
линии за бутилиране, също така може и да запечатва лагери, хранителни транспортни
системи в контакт с вода и като цяло с машините в хранително вкусовата
промишленост. Високо устойчива на натоварване и със силно запечатващи свойства.
H-1 Категория, NSF регистрация № 123124

VERKOFOOD COMPLEX

Drop Point: 270°C NLGI Grade: 2 и 0

Грес за смазване на носещи лагери и предавки с голямо натоварване при бавно
движение, като запушващи в по-скъпите или закрепващи в по-евтините машини. Със
специалната си комбинация от бели частици тя има много нисък коефициент на триене.
Много издръжлива на високи температури тя е много удобна за смазване на лагери на
сухи пещи. Също така тя е с голяма водоустойчивост и предлага огромно запечатване и
водо-отблъскащи свойства. Има я и във вариант NLGI 0 за централно смазване на
системи и скоростни предавки.
H-1 Категория, NSF регистрация № 128131 и 128802

VERKOFOOD WR-2

P.Gota: 275°C Grado NLGI: 2

Синтетична грес за смазване на лагери и всички видове подвижни части подложени на
голям натиск при високи и ниски температури. Нейната структура е много близка до
тази на VERKOFOOD COMPLEX, но тъй като е синтетична, позволява много по дълъг
период между пресмазването и работна температурна амплитуда от -40° до 160°C.
Препоръчва се специално лагери във фризерни камери или котелни помещения.
Напълно е устойчива на студена о топла вода.
H-1 Категория, NSF регистрация № 128130

VERKOFOOD LT-2

Drop Point: 150°C NLGI Grade: 2

Синтетична грес, специално разработена за употреба в механизми в които има
вероятност за инцидентен контакт с храната и работещи при много ниски работно
температури от порядъка на -60° до 100°C. Има висока издръжливост на водоизмиване,
оксидация и корозия, и по тази причина е най подходяща за използване в
охладителната и хладилна индустрии, в машини, които осигуряват хладен въздух и в
такива които работят в складове при много ниски температури (конвейри, вериги и др. )
Сертифицирано по ISO 6743-9-X-EBHA-2.
H-1 Категория, NSF регистрация № 131808

VERKOFOOD-55

Drop Point: 65°C NLGI Grade: 4

Твърд вазелин за употреба в козметичната, фармацевтичната, ветеринарната,
хранителната, текстилната и пакетиращата индустрии.
То отговаря на U.S.P. (U.S.A.), D.A.B. (Germany), B.P. (U.K.), CODEX (France) и на
Испанските ....
Здравна Регистрация № 39.351/М-686.

МАСЛА И ГРЕСНИ СМАЗКИ
КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ИНДУСТРИЯ

H-1 КЛАСИФИКЦИЯ
Маслата служещи за смазване на машини в хранително вкусовата индустрия, които са в
близост до храните за консумация се класифицират по H-1. Разрешени са да се
използват като смазки на места, където има вероятност да има инцидентен контакт с
храната.
Всички масла класифицирани по H-1 трябва да са абсолютно НЕ токсични и
физиологични безвредни. Тези условия са сертифицирани по NSF International.
Повечето смазки включени в този каталог са сертифицирани по H-1 и имат
регистрационен №. Сертификати от тези документи можете да получите от:
www.nsf/usda/psnclistings.asp

H-2 КЛАСИФИКЦИЯ
Сертифицираните по H-2 смазки са тези използвани в машини и части, където няма
вероятност за контакт с храната. Но те също така трябва да бъдат НЕ токсични
съгласно действащите екологични норми за изтичане. Тези смазки трябва да отговарят
на качествените изисквания нужни за НЕ намеса в производството на хранителния
процес.
Някой от продуктите на Verkol, които отговарят на нивото на качество H-2.
PATELA
CORVUS EP
VERKOL GT-7
NAVASYNT
SYNKOL
CADENAS WT
ALDEBA GT-6
POLAR 54
EPX
VERKOMAX SG
VERKOL WG
PATELA G-00
MOLYWHITE SUPER
VERKOSYL G-2

Синтетична течност за скоростни кутии
Синтетична течност за скоростни кутии
Течност за скоростни кутии
Синтетична течност за компресори
Синтетична течност за вериги
Гел за вериги
Неразтворима грес
Грес за ниски температури
Мултифункционална грес за EP
Грес за високи температури
Полутечен гел за скоростни кутии
Синтетична грес за скоростни кутии
Сборна бяла паста
Силиконова паста
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