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Quase todos os dias somos confrontados com situ-
ações críticas relacionadas com os alimentos. Isto 
está relacionado com a contaminação dos produtos 
através de partículas de vidro ou metal ou através 
de substâncias tóxicas. Constitui um risco para a 
saúde pública, o que poderá prejudicar a imagem e 
o nome da marca do fabricante. Isto não pode ser!

Utilize o serviço completo do sistema da fábrica 
de óleo mineral Finke! Com os nossos lubrifican-
tes Lubriplate, compatíveis com os alimentos, ofe-
recemos-lhe um serviço único, desde a consultoria,  
passando pela entrega até ao suporte técnico!

O NOSSO DESEMPENHO
 ·  Consultoria Técnica
 ·  Análise-HACCP
 ·  Serviços de Engenharia Internos
 ·  Procedimento completo para a colocação em 

funcionamento de novas instalações 
 ·  Desenvolvimento de produtos segeo  

especificações do cliente 
 ·  Serviço de colocação em funcionamento em mão
 ·  Constatações laboratoriais
 ·  Verificações de manutenção
 ·  Total-Fluid-Management
 ·  Seminário de treino - Lubrificante
 ·  Aprovações de acordo com a USDA/FSIS, CFIA,  

NSF, Kosher, Halal, F.D.A., A.Q.I.S e ISO-21469
 ·  Rede Meial de Vendas
 ·  Quase 200 produtos NSF registados

A equipa da fábrica de óleo mineral é responsável, 
por outras palavras, é o Master Distributor no que 

diz respeito à venda de Lubriplate- lubrificantes para 
a indústria alimentar na Alemanha e na Europa. 
Uma equipa treinada e experiente que se dedica à  
30 anos ao ramo Food Grade Lubricants, para a 
indústria alimentar e os fornecedores de matérias- 
primas na indústria farmacêutica e química, que 
exerceram uma pressão crescente sobre os fabri-
cantes de lubrificantes para acelerar o desenvolvi-
mento e a recomendação de lubrificantes de grau 
alimentício para o processamento de alimentos.

A função dos lubrificantes é definida de forma clara. 
Primeiro verifique se as máquinas e equipamentos 
estão a funcionar sem qualquer problema. Ao es-
colher os lubrificantes correctos, o usuário reduz o  
atrito e o desgaste. Assim será possível garantir 
uma produção livre de problemas e segura

Para além dos requisitos básicos de um lubrificante,  
um lubrificante para a indústria alimentar (Food  
Grade Lubricant) deve atender a requisitos adicio-
nais. 

Apenas se um lubrificante corresponder à legislação 
e que seja correcto, inofensivos para a saúde, sabor 
e odor neutro e aprovados a nível internacional, po-
de-se supor que, durante o contacto tecnicamente 
inevitável com os alimentos não provoque riscos 
para a saúde dos consumidores.

A saúde dos consumidores pode ser comprometida 
sob quaisquer circunstâncias. É por isso que existe 
uma nova e exigente legislação. Padrões de higie-
ne mais elevados, como por exemplo, no conceito 

LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR 
FINKE – SENTIDO DE RESPONSABILIDADE!



HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
tornam possível a identificação clara de pontos de 
lubrificação, onde possam existir riscos de contami-
nação dos alimentos.

Estes organismos devem ser lubrificadas exclusi-
vamente com lubrificantes de grau alimentício, que 
se encontram em conformidade com a legislação 
vigente.

NENHUM RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE  
ALIMENTOS ATRAVÉS DE LUBRIFICANTES –  
UTILIZAR SOMENTE LUBRIFICANTES PARA  
A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Por outro lado, estes lubrificantes também devem 
cumprir a sua função original:
 · A lubrificação de máquinas e componentes
 · Dissipação de calor
 · Protecção anti-desgaste
 · Redução de fricção
 · Protecção contra a corrosão
 · entre outros

Em princípio, as máquinas e os aparelhos utilizados 
na indústria alimentar não diferem das utilizadas 
noutras indústrias, no entanto, podem causar efeitos 
ambientais muito mais complexos. Componentes 
como linha de lubrificação, mancais de deslizamen-
to e rolamento, correntes, compressores, bombas 
de vácuo, engrenagem, óleos de transferência de 
calor, sistemas hidráulicos, bombas e slides podem 
ser igualmente encontrados na indústria alimentar 
em todos os lugares.

Refira-se aqui, por exemplo, a lavagem diária de 
máquinas com meios em parte agressivos sob alta 
pressão, a contaminação com substâncias bas-
tante activas (suco de fruta) e a influência de flutu-
ações extremas de temperatura - pelo sistema de 
arrefecimento de choque ao forno wafer.

O conhecimento e a experiência prática são mui-
to importantes, a fim de recomendar o lubrificante  
ideal e determinar os intervalos de manutenção 
para a lubrificação. E por último, em coordenação 
com a aplicação e as condições ambientes.

Os intervalos de mudança do óleo podem variar 
dependendo da contaminação do lubrificante, tal 
como na redução das suas propriedades de lubri-
ficação, como resultado do envelhecimento aditivo 
ou oxidação do lubrificante.
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Desde 1884, a fábrica de lubrificantes de óleo  
mineral Finke AVIATICON private label produz e  
vende na Europa e na Ásia. Através da cooperação 
com o produtor americano Lubriplate Lubricants, a 
gama de produtos foi ampliada na área de materiais 
de lubrificação para a indústria alimentar (NSF H1).
 
Finke, parceiro competente, é hoje o European  
Master Distributor na venda de lubrificantes para a 
indústria alimentar na Europa. À mais de 140 anos 
que os lubrificantes Lubriplate são produzidos e 
vendidos nos EUA. A sede da empresa é em Newark, 
New Jersey.

Finke decidiu constituir uma parceria com a  
LUBRIPLATE, uma empresa familiar muito bem esta-
belecida, uma grande marca no ramo das matérias 
para a indústria alimentar e uma gama ampla de pro-
dutos, sendo a marca líder dos fabricantes de lubrifi-
cantes usados na indústria alimentar e de bebidas. 

A linha de produtos completa de NSF H1 regista-
do Lubriplate lubrificantes de alto desempenho em  
máquinas de qualidade da indústria alimentar é  
projectado para cobrir completamente todos os 
requisitos de lubrificante em fábricas de proces-
samento de alimentos e de engarrafamento. Estes 
lubrificantes são fabricados segeo normas de segu-

rança de qualidade ISO 21469 e ISO 9001 e formula-
do a partir de uma base de petróleo combinado com 
aditivos anti-desgaste modernos.

Todos os lubrificantes Lubriplate H1 são feitos de 
materiais maleáveis, que estão conforme a FDA 21 
CFR 178-3570 para lubrificantes. Cumprem as nor-
mas de segurança H1-USDA e podem ser utilizados 
em carnes e capoeiras testadas. Uma vez que são 
limpas, seguras e não-tóxico, a lubrificação poderá 
ser eliminada como ponto de controlo crítico no  
programa HACCP. 

Também no campo de lubrificantes sintéticos  
usamos a vantagem da pesquisa e do desenvolvi-
mento levado a cabo pela Lubriplate. Especialmente  
na Europa, a quota de mercado de lubrificantes 
sintéticos corresponde a cerca de 34 % na Europa 
Ocidental e 11 % na Europa Oriental, com indícios de 
crescimento até final de 2015.

A fábrica de óleos minerais Finke e a LUBRIPLATE 
estão certificadas segeo a norma ISO 9001. Além 
disso, os lubrificantes da LUBRIPLATE estão apro-
vados segeo a norma ISO 21469. 

Na produção são apenas utilizados óleos mais  
puros e com maior qualidade e aditivos modernos.

Agradecemos a confiança depositada em nós por 
parte dos nossos clientes, conscientes de que  
temos de desenvolver um trabalho diário em busca 
de um desenvolvimento, ou seja, uma renovação 
constante.

O NOSSO PARCEIRO DE VENDAS NA EUROPA 
BÉLGICA
Antwerp Lion Oil Works NV
Vlaamsekaai 2-5 · 2000 Antwerpen
Tel. +32 (0) 3 237 00 45
www.lionoil.be

REINO UNIDO 
London Lubricants L. L. Limited 
HANAMA HOUSE · Britannia Way · PARK ROYAL
London NW10 7PR 
Tel. +44 (0) 844 887 1329
www.londonlubricants.com

ITÁLIA 
AR. I. CHIMICA srl 
Via Soperga 32 · 20127 Milano
Tel. +39 (0) 22 61 17 342
www.arichimica.it

PORTUGAL
Luboil - Distribuidor de Lubrificantes, Lda. 
Rua Dr. António Loureiro · Borges, 9 5º · 1495-131 Algés
Tel. +35 (0) 1 214 200 421
www.luboil.pt

LUBRIFICANTES LUBRIPLATE – INIGUALÁVEL NO MEO

Gerald Lutz
Director 
Fábrica de óleo mineral Finke GmbH
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UTILIZAÇÃO DOS LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR-LUBRIPLATE

INDÚSTRIA DE 
PANIFICAÇÃO

INDÚSTRIA DE CARNES

INDÚSTRIA DE FRUTA

LAGARES  
DE AZEITE

INDÚSTRIA DO LEITE

INDÚSTRIA DE  
RAÇÕES PARA ANIMAIS

INDÚSTRIA DE GRÃO

AGRICULTURA

CONFEITARIA

INDÚSTRIA DE BEBIDAS

INDÚSTRIA DE AVES

INDÚSTRIA DE  
LEGUMES

INDÚSTRIA  
DE PEIXE



O QUE É UM LUBRIFICANTE  
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR?

mas cobram na utilização de lubrificantes para a 
indústria alimentar. Apenas as substâncias listadas  
podem demonstrar a sua salubridade através de  
extensos estudos toxicológicos.

O USDA verificou os produtos apresentados para 
certificação e atribui uma classificação de acordo 
com as diferentes classes de NSF. 

Através do controlo reforçado HACCP efetuado pelo 
USDA, já não serão admitidos futuramente lubrifi-
cantes para a indústria alimentar.

Isto tem como consequência, apesar de ainda exis-
tirem lubrificantes para a indústria alimentar sufi-
cientes com aprovação USDA, a não aprovação de 
novos desenvolvimentos.

Um grupo de trabalho constituído por EHEDG (Eu-
ropean Hygienic e Design Group), ELGI (European 
lubrificação com graxa Institue), NLGI (North Ame-
rican Lubrication Grease Institue) e DINCERTCO 
(Agencia de certificação do Instituto Alemão de 
Normalização) decidiu criar um sistema interna-
cional de registro de lubrificantes para a indústria  
alimentar,que se baseia na prática da USDA.

Não existem prescrições EG ou na Alemanha, no que 
diz respeito a lubrificantes destinados para a indúst-
ria alimentar. É por isso, recomendado a utilização 
das US-Standards. Os EUA têm uma vasta experiên-
cia de especificações para a matéria-prima no uso 
como lubrificantes para a indústria alimentar e os 
regulamentos norte-americanos para o uso dessas 
substâncias são consideradas altamente confiável. 
Segeo as especificações americanas a utilização 
aprovada de lubrificantes para a indústria alimentar 
é considerado, na prática diária, uma norma para a 
qualidade de um lubrificante.

Até 30 de Setembro de 1998, o Departamento de 
Agricultura dos EUA (USDA) tomou conta da au-
torização dos lubrificantes alimentares de acordo 
com a lista da FDA. Este escritório foi tomado pela 
instituição privada NSF International (anteriormen-
te: National Sanitation Foeation). As designações 
H1 e H2 permanecem. Lubrificantes já certificados 
mantêm a sua certificação. A base para uma nova 
certificação está associada à lista positiva de FDA. 
Outros códigos de categoria NSF são 3H (agentes 
de libertação ou agentes de limpeza com inevitável 
contacto directo com os alimentos) e HT1 (fluidos 
de transferência de calor com contacto acidental).

Nos EUA, os conjuntos Food and Drug Admini- 
stration (FDA) definem quais os ingredientes autori-
zados na utilização de lubrificantes para a indústria 
alimentar.

Na lista 21 CFR § 178.3570 são listados o nome 
químico e a quantidade que essas matérias-pri-



Os lubrificantes são usados em equipamentos de 
processamento de alimentos, definidos consoante 
a sua finalidade de utilização. 

Um contato ocasional entre o lubrificante e a comi-
da não pode ser excluído, os lubrificantes devem 
atender aos requisitos de acordo com § 31 LMBG, 
que proíbe ao consumidor de o usar de modo a que 
haja passagem dessas substâncias aos alimentos 
ou a sua superfície.

A legislação regional prevê que um fabricante de 
alimentos, contanto que é responsável até que ele 
possa provar o contrário, toma todas as medidas 
possíveis para evitar a contaminação dos alimentos
.

MERCADO ALIMENTAR E O MERCADO PARA LUBRIFICANTES COMPATÍVEIS COM ALIMENTOS 
– Disposições legais

O TEXTO LEGAL LMBG § 31:
§ 31 Transferência de substâncias nos alimentos 
(1)  6 É materiais ou artigos proibidos, Para. § 2 Frase 1 no. 1, no artigo 3º Para. 1, do Regulamento (CE) nº.  

1935/2004 normas estabelecidas para a sua produção não correspondente, para uso como bens de 
consumo ou de colocação no mercado.

(2)  O Ministério Federal está autorizado, por portaria aprovado pela comissão, na medida do necessário 
para dar cumprimento ao no § 1 par. 1 no. 1 ou 2, bem como em conjunto com o § 1, nº 3.   
1.  exigir que os materiais ou artigos como bens de consumo, na secção § 2 para. 6 frase 1 no. 1  

sejam realizados sob condições normais ou previsíveis da sua utilização através de uma verificação  
adequada, nenhuma substância deve provocar alterações nos géneros alimentícios ou na sua  
superfície em quantidades 

  a) pôr em perigo a saúde pública, 
  b) para afectar a composição ou o cheiro, o gosto ou a aparência do alimento, 
 2.  determinar para determinadas substâncias em bens de consumo, se e de que forma poderão ser 

transferidas substâncias para os alimentos. Materiais ou artigos que não cumpram os requisitos da 
sentença 1 no. 2, não podem ser considerados, sendo um produto de consumo, nem colocados no 
mercado, na secção do § 2 para. 6 frase 1 no. 

(3)  É proibido produzir alimentos, que tenham sido preparados ou tratados como referido no n.º 1 no  
material ou artigo, como alimento no mercado.

Qualidade, Higiene e responsabilidade do produto 
são questões extremamente importantes nas in-
dústrias alimentares, de bebidas e farmacêutica. 
São investidas grandes somas com a finalidade de 
fornecer uma marca no sector de bens de consumo 
de elevado nível de consciência. 

Na Alemanha não existe um sistema de regulação 
específico para lubrificantes, lei relativa às práticas 
de comercialização (LMBG). 
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O QUE É O HACCP?
Na produção, manuseamento e processamento, 
transporte, armazenamento e venda de produtos ali-
mentares são algumas factores podem levar a prob-
lemas de saúde durante a ingestão de um alimento.

Por esse motivo, as empresas do ramo alimentar 
realizaram os seus próprios controlos. Este sistema 
de auto-controlo HACCP destina-se a evitar tais ris-
cos de saúde, a encontrar soluções para as resol-
ver, ou seja, identificar e avaliar, efectuando registos 
contínuos. Uma versão internacional vinculativo da 
própria HACCP encontra-se nos regulamentos da 
FAO/OMS Codex Alimentarius e faz parte dos „Prin-
cípios gerais de higiene alimentar“ 1. O conceito de 
HACCP é conhecido por „... um sistema que serve 
para identificar, controlar e avaliar os riscos signifi-
cativos para a saúde através dos alimentos.“ 

Por conseguinte, os riscos para a saúde específicas 
para o consumidor - perigos para a saúde, em ter-
mos, químicos, físicos e microbiológicos - a identifi-
cação (Ingl:. hazard identification), a probabilidade e 
o significado da sua ocorrência para avaliação.

Com base nesta análise, as medidas preventivas 
necessárias devem ser determinadas pelos perigos 
identificados. Para evitar esses perigos, o controlo 
durante a produção dos alimentos deve ser garan-
tido, podendo existir uma paragem ou uma redução 
de produção se assim for necessário. Tal sistema é 

particularmente aplicável em operações com fluxos 
de trabalho fixos e constantemente repetitivos. 

O conceito HACCP pode estar inserido num sistema 
de gestão da qualidade de acordo com a norma DIN 
EN ISO 9000. Os conceitos da definição formam a 
estrutura do conceito HACCP e são, portanto, extre-
mamente importantes.

Só é garantida através de uma aplicação correcta. 
Frequentemente, existem erros de compreensão de 
conceitos do HACCP decorrentes da tradução e da 
interpretação incorreta dos termos „Hazard“ como 
um risco, „Control“ como controlos no local e „PCC“ 
como ponto de uma lista de verificação de higiene. 
O termo CCP não deve ser traduzido como uma ab-
reviatura do conceito inglês de „Pontos Críticos de 
Controle“, pois, assim como o termo HACCP, consis-
te num termo reconhecido internacionalmente.

QUEM É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  
DO CONCEITO HACCP?
O conceito HACCP é uma parte integrante do siste-
ma de auto-controlo de um estabelecimento; a sua 
implementação é, portanto, da responsabilidade do 
titular. A aplicação do conceito de HACCP pode ser 
exigido por lei ou voluntariamente implementado.

O QUE SÃO OS PRINCÍPIOS DE HACCP?
Os princípios HACCP são a base para a criação de 
um plano HACCP. Existem sete princípios:

 · 1:  É realizada uma análise relacionada com os 
perigos (ingl.: hazard analysis)

 · 2:  Determinar os „Pontos Críticos de Controle 
(PCC)“.

 · 3:  Estabelecer um ou vários valor(es) limite  
(ingl.: critical limits).

 · 4:   Determinar um sistema de controlo  
(ingl.: monitoring) das PCC.

 · 5:  Definir as acções corretivas  
(ingl.: corrective actions), a serem realizadas 
quando o controlo indicar que um dado PCC 
não é mais dominado (ingl.: to control, control).

 · 6:  Defina o método de verificação  
(ingl: verification), que confirmam o  
funcionamento com sucesso do  
sistema HACCP 

 · 7:  Introduzir um documentário que leva em conta 
todos os processos e registos de acordo com 
os princípios e a sua aplicação.

PORQUE RAZÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO  
DE LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR?

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)-CONCEITO 
Um sistema que garante a identificação, a avaliação e o controlo dos perigos para a saúde do alimento
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A certificação pelo programa NSF ISO 21469 é  
destinado à certificação de lubrificantes H1 mais  
sofisticados e abrangentes. 

A norma foi solicitada pela indústria de lubrificantes 
alemã com base na pré-DIN padrão V 10517: 2001-
04 elaborado e inclui inalterado a norma internaci-
onal ISO 21469, estabelecida pela ISO / TC 199 „Se-
gurança de máquinas“ (secretaria: DIN). Na norma 
são definidos os requisitos de higiene para a compo-
sição, o fabrico e a utilização de materiais lubrifican-
tes especiais. 

Estes lubrificantes são projectados para uso em  
máquinas e equipamentos na indústria alimentar, 
cosmética, farmacêutica, rações para animais e  
tabaco. Estes são utilizados quando ocorre um con-
tacto acidental com o produto processado que não 
possa ser excluído com segurança (por exemplo. 
Como um alimento). 

A norma não é aplicável em lubrificantes, que são, na 
secção da regulamentação legal, considerados de 
aditivos. Não é aplicável às substâncias que se feem 
por razões tecnológicas durante o processamento 
do produto. 

Em relação à DIN V 10517: 2001-04 as seguintes  
alterações foram efectuadas: 

a)  O termo „materiais lubrificantes para a indúst-
ria alimentar“ (engl.: foodgrade lubricants) não 

é mais usado. Em vez disso, é utilizado o termo 
„Lubrificantes com contacto acidental com o pro-
duto“ ; 

b)  critérios de conformidade foram incluídos no âm-
bito de aplicação, que se aplicam à determinação 
da conformidade com essa norma; 

c)   a lista de riscos efectuada; 
d)  os elementos da análise de risco foram incluídos 

nos requisitos secção de higiene; 
e)   o avanço especificado nos critérios de certifi-

cação normativos são agora informativo; 
f)   o documento foi processado de acordo com  

os critérios de projecto para os padrões interna- 
cionais.

VISÃO GERAL DAS AUTORIDADES REGULADORES E SEUS CÓDIGOS

 Lubrificantes NSF H1, podem entrar em contacto com os alimentos por acidente

Matérias-primas NSF HX-1 para a formulação de lubrificantes H1

Lubrificantes NSF H2 sem contato com alimentos

Matérias-primas NSF HX-2 para a formulação de lubrificantes H2

Óleos solúveis NSF H3

Os agentes de libertação NSF 3H para contato direto com alimentos

Matérias-primas NSF HX-3 para a formulação de lubrificantes H3

NSF HT-1 fluido de transferência de calor, que podem entrar em contacto com os alimentos por acidente

Matérias-primas NSF HTX-1 para a formulação de fluidos de transferência de calor HT1

NSF HT-2 fluido térmico (sem contacto com o alimento)

Matérias-primas NSF HTX-2 para a formulação de fluidos de transferência de calor HT2

NOVA CERTIFICAÇÃO SEGEO A NORMA DIN EN ISO 21469:2006 

CLASSIFICAÇÃO NSF 

Produtos que estão de acordo  
com os requisitos listados na  
NSF White Book

info.nsf.org/USDA/psnclistings.asp

 

Nonfood Compounds
Program Listed: H1

Registration:

 

Nonfood Compounds
Program Listed: H1

Registration:
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Explicação dos diferentes códigos FDA que são aplicáveis para lubrificantes.

21.CFR 178.3570  lubrificantes que entrarem em contacto acidental com alimentos  
regulados de acordo com estes códigos FDA. Todos os produtos  
Lubriplate H1 são produzidos de acordo com estes códigos.

21.CFR 178.3620  óleo industrial branco como um componente NON-FOOD,  
que pode entrar em contacto com os alimentos. /A série  
FMO está em conformidade com os requisitos pertinentes.

21.CFR 172.878   USP-White-Mineraloil para o contacto directo com alimentos./ 
Lubriplate FMO Series mantém este código.

Todos os produtos minerais Lubriplate H1-série são produzidos a partir de USP 
White Mineraloil. USP White Mineraloil é um óleo de base de alta qualidade e  
puro que pode ser usado na produção de produtos NSF-H1.

21.CFR 172 882   hidrocarbonetos isoparafina sintéticos, isto é, óleos de 
base com base no PAO / Lubriplate SFGO Ultra Series,  
SFL Series e na série SYNXTREME-FG.

21.CFR 182 9  substâncias que são geralmente reconhecidos como  
subgrupos   seguros, como por exemplo, o óxido de zinco e  
   tocoferóis (vitamina E).

A legislação da UE sobre questões de saúde para equipamentos de  
processamento de alimentos Regulamento (CE) n. ° 1935/2004

EC 93/43
Especifica os requisitos de higiene dos alimentos, incluindo os princípios de HACCP

F.D.A.-CODES (CFR) 
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LUBRIPLATE-PRODUTOS
NSF-NÚMERO  
DE REGISTO

CLASSI- 
FICAÇÃO

FP-150-L 126124 H1

HTCL FG-68 143869 H1

HTCL FG-220 143870 H1

GEN. PUR. FG SILICONE (AEROSOL) 126086 H1

PAN DIVIDER OIL 139787 3H, H1

PDO LIGHT 142304 3H, H1

PGO-FGL 150 141192 H1

PGO-FGL 220 141193 H1

PGO-FGL 320 141194 H1

PGO-FGL 460 141195 H1

PGO-FGL 680 141196 H1

PM-500 126122 H1

PURE FLUSH 126121 H1

PURE TAC 043649 H1

PURE TAC LIGHT 141506 H1

RCO-68 FG 138533 H1

SEAMER OIL FG 100 143566 H1

SEAMER OIL FG 150 143600 H1

SFGO ULTRA-7 (AEROSOL) 136601 H1

SFGO ULTRA 7 125679 H1

SFGO ULTRA 15 138420 H1

SFGO ULTRA 22 138421 H1

SFGO ULTRA 32 125680 H1, HT1

SFGO ULTRA 46 125678 H1

SFGO ULTRA 68 125681 H1

SFGO ULTRA 100 125682 H1

SFGO ULTRA 150 125683 H1

SFGO ULTRA 220 125539 H1

SFGO ULTRA 320 125540 H1

SFGO ULTRA 460 125541 H1

LUBRIPLATE-PRODUTOS
NSF-NÚMERO  
DE REGISTO

CLASSI- 
FICAÇÃO

CLEARPLEX -1 140575 H1

CLEARPLEX -2 129940 H1

CS-FG EP-2 151136 H1

FG COOKER OIL 122669 H1

FGL-00 043532 H1

FGL-0 043531 H1

FGL-1 043534 H1

FGL-2 043536 H1

FGL-2 XTREMITY 148904 H1

FGL-CC 043530 H1

FMO-45 122688 3H, H1

FMO-85 122674 3H, H1

FMO-200 122689 3H, H1

FMO-300 122783 H1

FMO-350 122666 3H, H1

FMO-500 122672 3H, H1

FMO-85-AW 122670 H1

FMO-150-AW 132661 H1, HT1

FMO-200-AW 122668 H1

FMO-350-AW 122665 H1

FMO 350 AW SPRAY 126089 H1

FMO-500-AW 122664 H1

FMO-500-AW-OR 124778 H1

FMO-500-AW-OR (D) 135986 H1

FMO-900-AW 122675 H1

FMO-1100-AW 122687 H1

FMO-1700-AW 122667 H1

FMO-2400-AW 122671 H1

FMO-3800-AW 122673 H1

FP-150 126123 H1

LUBRIPLATE-PRODUTOS
NSF-NÚMERO  
DE REGISTO

CLASSI- 
FICAÇÃO

SFGO ULTRA 680 125542 H1

SFGO ULTRA 1000 125543 H1

SFL-000 136256 H1

SFL-00 113092 H1

SFL-0 119618 H1

SFL-1 043677 H1

SFL-2 113093 H1

SFL SPECIAL 142303 H1

SILICONE FLUID FG-350 138305 H1

SPECIAL COOKER CHAIN GREASE 120918 H1

SSO-FG-100 138390 H1

SSO-FG-150 138391 H1

STO-FG 126120 H1

SUPER FGL-1 (AEROSOL) 126088 H1

SUPER FML-0 125742 H1

SUPER FML-1 125740 H1

SUPER FML-2 125741 H1

SUPER FML-2 (AEROSOL) 126087 H1

SYNCOOL-FG 149789 H1

SYN H1 220 138317 H1

SYN H1 WORM GEAR LUBRICANT 139198 H1

SYN HTF LIGHT 148083 HT1, H1

SYN ST HP H1 SPECIAL 142599 H1

SYNXTREME FG-0 137239 H1

SYNXTREME FG-1 137238 H1

SYNXTREME FG-2 136212 H1

SYNXTREME FG-1/220 142237 H1

SYNXTREME FG-2/220 142239 H1

NSF-NÚMERO DE REGISTO E CÓDIGO DE CATEGORIA PARA LUBRIPLATE-LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR



PRODUÇÃO E DESEMPENHO DOS  
LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

mais desenvolvidos, os lubrificantes alimentares 
modernos em nenhuma forma podem ser consi-
derados como inferiores, especialmente os lubri-
ficantes sintéticos que atingem hoje no mínimo a 
mesma, se não maior perfomance, em comparação 
com lubrificantes sintéticos convencionais.

NO ENTANTO, PARA LUBRIFICANTES  
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR 
Lubrificantes, tais como óleos lubrificantes  
e graxas não devem exercer qualquer efeito  
adverso sobre a comida!

Em princípio, os lubrificantes de grau alimentício 
não diferem significativamente de produtor estan-
dardizados com base no óleo mineral. Teoricamen-
te, as mesmas instalações de produção podem ser 
usados. 

No entanto, na produção de lubrificantes alimen-
tares, serão aplicadas regras claramente mais  
rigorosas, de modo que seja obtido o maior grau 
possível de pureza e evitar a contaminação. 

Lubrificantes alimentares são produzidos apenas 
na produção e certificados pela norma ISO 
9001/14001.

Lubrificantes alimentares devem ter um bom 
desempenho para além da segurança da saúde. 
Aqui sempre existiram preconceitos de que os  
lubrificantes alimentares não são poderosos o  
suficiente. Os operadores muitas vezes precisam de 
lubrificar e, assim, operar um gasto humano e finan-
ceiro.

Há alguns anos atrás, eram quase exclusivamente 
utilizados óleos brancos como fluidos de base, este 
pode ter sido o caso.

Hoje em dia, os óleos de base são utilizados cada 
vez mais sintéticos (Polialfaolefina). Houve igu-
almente um grande progresso na produção de  
petróleo branco.

Isto e o facto de que os químicos de formulação 
estão agora em funcionamento com feamentos 
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CARACTERÍSTICAS  BENEFÍCIOS
Formulações sofisticadas e modernas Vida de serviço mais elevado da máquina; menor desgaste e consumo de energia;  
 intervalos prolongados de mudança de óleo

De acordo com os produtos registados NSF H1 Assegurar o cumprimento das diretrizes USDA/FDA e do programa HACCP

Aplicação multifuncional Reduz, consolida e simplifica o armazenamento de lubrificantes e, assim, o uso indevido

Suporte técnico gratuito Rápida resposta às suas perguntas sobre aplicações de lubrificantes

Estudos de negócios gratuitos Identificação de oportunidades de melhoria e consolidação do inventário lubrificante

Análises de lubrificantes e graxas livre Análises de lubrificantes e graxas livre
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LUBRIPLATE-LUBRIFICANTES PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Graxas sintéticas para  
Food Processing Machinery

Lubrificantes sintéticos para 
Food Processing Machinery

Graxas de qualidade  
alimentar com base  
de óleo mineral USP Óleos de compressor  

de refrigeração  
para alimentos

Pulverização de  
lubrificantes alimentares

Lubrificantes alimentares  
para a agricultura e  
produtores alimentares

Fluídos de louça  
e limpeza 

Graxas USP para Food  
Processing Machinery  

de qualidade

Os lubrificantes sintéticos  
para temperaturas altas  

em cadeias de panificação



LUBRIPLATE FMO-85-AW ATÉ FMO-500-AW (ISO VG 22 ATÉ 100) NSF H1
Óleos hidráulicos HLP de acordo com DIN 51 524 parte 2 da USP com base em óleos brancos com aditivos 
anti-desgaste e agentes anti-microbianos que retardam o crescimento de bactérias e fungos.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FMO-85-AW Óleo hidráulico HLP com excelente proteção contra o desgaste 22

FMO-150-AW Óleo hidráulico HLP com excelente proteção contra o desgaste 32

FMO-200-AW* Óleo hidráulico HLP com excelente proteção contra o desgaste 46

FMO-350-AW Óleo hidráulico HLP com excelente proteção contra o desgaste 68

FMO-500-AW Óleo hidráulico HLP com excelente proteção contra o desgaste 100

* Aprovado no teste FZG fase 11

  GRAXAS SINTÉTICAS PARA FOOD PROCESSING MACHINERY
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LUBRIPLATE SFGO ULTRA 7 ATÉ SFGO ULTRA 100 (ISO VG 7 ATÉ 100) NSF H1
Óleos hidráulicos HVLP de acordo com a norma DIN 51 524 Parte 3 com base em 100 % PAO com  
excelente resistência à oxidação, estabilidade térmica e agentes anti-microbianos que retardam o cresci-
mento de bactérias e fungos. 
Oferecem uma excelente protecção contra a ferrugem e a corrosão, bem como, no trabalho de forma fiável 
em condições de temperaturas extremas.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

SFGO Ultra 7 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 7

SFGO Ultra 15 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 15

SFGO Ultra 22 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 22

SFGO Ultra 32 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 32

SFGO Ultra 46* Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 46

SFGO Ultra 68 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 68

SFGO Ultra 100 Recomendado para sistemas hidráulicos e compressores  
que operam em condições muito exigentes 100

* Aprovado no teste FZG fase 11

  ÓLEOS HIDRÁULICO DE ALTA PERFORMANCE E POLIVALENTES 
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LUBRIPLATE FMO-500-AW ATÉ FMO-3800-AW (ISO VG 100 ATÉ 680) NSF H1
Óleos CLP para engrenagens industriais de acordo com DIN 51 517 Parte 3 com base em óleos brancos 
padrão USP com aditivos anti-desgaste e excelentes propriedades de alta pressão. 
LUBRIPLATE FMO-500-AW até FMO-3800-AW foram fornecidos com agentes anti-microbianos que  
retardam o crescimento de bactérias e fungos.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FMO-500-AW Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 100

FMO-900-AW Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 150

FMO-1100-AW* Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 220

FMO-1700-AW Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 320

FMO-2400-AW* Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 460

FMO-3800-AW Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 680

* Aprovado no teste FZG fase 12

  ENGRENAGENS INDUSTRIAIS E ÓLEOS MULTIUSOS
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LUBRIPLATE SFGO ULTRA 100 ATÉ 1500 (ISO VG 100 ATÉ 1500) NSF H1
Óleos CLP para engrenagens industriais de acordo com DIN 51 517 Parte 3 com base em 100 % PAO  
tendo uma excelente resistência à oxidação e estabilidade térmica, que oferecem excelente protecção  
contra ferrugem e corrosão. LUBRIPLATE SFGO Ultra 100 até 1500 Lubriplate SFGO Ultra 100-1500 foram 
fornecidos com agentes anti-microbianos que retardam o crescimento de bactérias e fungos.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

SFGO Ultra 100 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 100

SFGO Ultra 150 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 150

SFGO Ultra 220* Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 220

SFGO Ultra 320* Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 320

SFGO Ultra 460* Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 460

SFGO Ultra 680 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 680

SFGO Ultra 1000 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 1000

* Aprovado no teste FZG fase 14

   ÓLEOS HIDRÁULICO DE ALTA PERFORMANCE E POLIVALENTES 
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LUBRIPLATE PGO-FGL-150 ATÉ 680 (ISO VG 150 ATÉ 680) NSF H1
Óleos CLP para engrenagens industriais de acordo com a norma DIN 51.517.3 com base em 100 % PAG 
Estão equipados com um sistema de aditivo de elevado desempenho e proporciona uma excelente  
protecção contra micropiting, ao desgaste e à corrosão. Possui uma elevada estabilidade em termos de 
temperatura.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

PGO-FGL-150 Transmissões cónicas e engrenagens helicoidais,  
assim como todos os tipos de planície e rolamentos de rolo 150

PGO-FGL-220 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 220

PGO-FGL-320 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 320

PGO-FGL-460 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 460

PGO-FGL-680 Engrenagens, rolamentos e bombas nas quais é necessário um óleo 
de engrenagem industrial CLP de acordo com DIN 51 517 Parte 3 680

Estes produtos foram aprovados pela Flender. 
PGO FGL-150 passou o teste FZG fase 14. 
PGO FGL-220 e PGO FGL-460 concluiram o teste FZG fase 13..

  ÓLEOS HIDRÁULICO DE ALTA PERFORMANCE E POLIVALENTES 



LUBRIPLATE FMO-45 ATÉ FMO-500 (ISO VG 5 ATÉ 100) NSF 3H E H1
São particularmente adequados para aplicações em que a comida se encontram em contacto directo com 
o lubrificante.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FMO-45
Pode ser utilizado como agente especial devido à sua baixa  
viscosidade em gotejamento com lubrificador, pulverizadores,  
e em bicos de pulverização

5

FMO-85
Pode ser utilizado como agente especial devido à sua baixa  
viscosidade em gotejamento com lubrificador, pulverizadores,  
e em bicos de pulverização

22

FMO-200 Linhas de ar comprimido 46

FMO-350 Aplicações gerais de lubrificação 68

FMO-500 Aplicações gerais de lubrificação 100

LUBRIPLATE PAN DIVIDER OIL E PDO-LIGHT NSF 3H E H1
Principal recomendação para aplicações de petróleo para desmoldagem

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

Pan-Divider-Oil Agentes de libertação 15

PDO-Light Agentes de libertação 7

   ÓLEOS MULTIUSOS 3H E H1 COM BASE EM ÓLEOS BRANCOS USP 

  ÓLEOS MULTIUSOS 3H E H1 COM BASE EM ÓLEOS BRANCOS USP



LUBRIPLATE FP-150 E FP-150-L NSF H1
Este gotejamento livre de óleos adesivos têm excelentes propriedades de adesão e proporcionam uma 
excelente resistência a salpicos e em aplicações de vapor. Através de uma tecnologia de aditivos muito 
equilibrado, é possível garantir um elevado nível de protecção contra o desgaste. Os produtos são usados 
em transportadores de correia ou de correntes, sistemas de gotejamento e tampas de cames. LUBRIPLATE 
FP-150 e FP-150-L contêm agentes anti-microbianos que retardam o crescimento de bactérias e de míldio 
e ajuda na sua prevenção, tanto quanto possível.

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FP-150 Engrenagem helicoidal, correntes, cames e sistemas  
de gotejamento 320

FP-150-L Engrenagem helicoidal, correntes, cames e sistemas  
de gotejamento 100

LUBRIPLATE HTCL-FG 68 E HTCL-FG-220 NSF H1

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

HTCL-FG-68 Para a lubrificação de correntes em fornos 68

HTCL-FG-220 Para a lubrificação de correntes em fornos 220

  ÓLEOS ADESIVOS LIVRES DE GOTEJAMENTO PARA  
TRANSPORTADORES E CORRENTES COM NSF H1 REGISTADO

  BASEADO NO POE DE ÓLEOS SINTÉTICOS PARA  
CORRENTES DE ALTA TEMPERATURA



22

LUBRIPLATE FMO-150-AW E SFGO ULTRA 32 NSF HT1 

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FMO-150-AW

Óleo térmico Mineral para circuitos fechados, como, em  
reactores em batelada, aplicações onde prevalece calor  
extremo, mas também no serviço com dissipadores de calor, 
como congelados e processos, por exemplo, em padarias

32

SFGO Ultra 32

Óleo térmico Mineral para circuitos fechados, como, em  
reactores em batelada, aplicações onde prevalece calor  
extremo, mas também no serviço com dissipadores de calor, 
como congelados e processos, por exemplo, em padarias

32

SFGO Ultra 100

Óleo térmico Mineral para circuitos fechados, como, em  
reactores em batelada, aplicações onde prevalece calor  
extremo, mas também no serviço com dissipadores de calor, 
como congelados e processos, por exemplo, em padarias

100

   MINERAIS E ÓLEOS SINTÉTICOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR COM  
NSF HT1 E H1 REGISTADO

LUBRIFICANTES ESPECIAIS NSF H1 REGISTADOS

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

FG Cooker Oil
Óleo de cozimento sem zinco especificamente para fogões 
contínuos, esterilizadores e descascadores de vapor de FMC 
com Manzel e sistemas de micro-lubrificação

150

 LUBRIFICANTES ESPECIAIS



23

PRODUTO ZONAS DE APLICAÇÃO ISO VG

Seamer Oil FG-100
USP White Mineral Oil básico. Especial para Angelus (61H e 120L) 
Máquinas de embalamente em latas e costuras com operação 
de linha única

100

Seamer Oil FG-150
USP White Mineral Oil básico. Especial para Angelus (61H e 120L) 
Máquinas de embalamente em latas e costuras com operação 
de linha única

150

SSO-FG 100

Lubrificante sintético 100 % PAO
Especial para Angelus (61H, 120L 121L, 140S e 180S)  
e Zacmi-Máquinas de embalamento para latas de bebidas  
com um sistema de circulação de óleo

100

SSO-FG 150

Lubrificante sintético 100 % PAO
Especial para Angelus (61H, 120L 121L, 140S e 180S)  
e Zacmi-Máquinas de embalamento para latas de bebidas 
com um sistema de circulação de óleo

150

STO-FG Lubrificante não corrosivo para lubrificação com  
suporte Bottling Equipment 68

PM-500 White Oil 
Inclui agentes emulsionantes e molha as partes a serem  
lubrificadas com um filme oleoso. 
Especialmente para descascadores de pêra

100

RCO-FG 68 Óleo de compressor de refrigeração sintético com  
base 100 % do PAO. 68

Syncool FG Óleo de compressor biodegradável sintético à base  
de ésteres de poliglicol (PGE) 46

LUBRIFICANTES ESPECIAIS NSF H1 REGISTADOS - Continuação
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LUBRIPLATE SYNFLUSH FG E PURE FLUSH NSF H1 

PRODUTO CARACTERÍSTICAS

SynFlush FG
A ajuda profissional de limpeza quando se muda de lubrificantes  
"normais" e de lubrificantes H2 em NSF H1. 
Pode ser misturado com PAO, POE, di-ésteres, PAG e produtos minerais

Pure Flush

Usado em conjunto com o lubrificante existente, poupando-se assim  
um longo tempo de inactividade. Limpeza de rolamentos, engrenagens, 
sistemas de lubrificação hidráulicos e centrais, linhas de ar comprimido, 
correntes e ferramentas de ar. É completamente miscível com minerais  
e com a maior parte do petróleo de lubrificantes sintéticos compatíveis

   SOLUÇÕES DE LAVAGEM E DE LIMPEZA NSF H1 REGISTADOS
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  SABÃO DE GRAXA DE ALUMÍNIO COMPLEXO COM LUBRI-ARMOUR® COM BASE USP WHITE MINERAL OIL

GRAXA-NSF H1

Com a nossa graxa NSF H1 pode alcançar uma 
performance de excelência na indústria alimentar. 
LUBRI-ARMOUR® é um conservante anti-microbia-
no exclusivo para o uso perfeito a longo prazo em 
qualquer operação.

LUBRI-ARMOUR® é um conservante anti-micro- 
biano que é usado em muitos dos nossos lubri-
ficantes e graxas registados NSF H1. Foi especi- 
ficamente concebido para evitar a degradação por 
lubrificantes de microrganismos, tais como bacté-

rias, bolores e Listeria. Todos os nossos lubrifican-
tes alimentares NSF H1 registados (lubrificantes e 
graxa) estão incluídos para evitar a decomposição 
de lubrificantes por microorganismos diferentes,  
reconhecidos na indústria, aditivos anti-microbianos.

LUBRI-ARMOUR® é o único aditivo registado  
actualmente assegurado pela EPA (Reg 86389-1).

LUBRIPLATE FGL-SERIE, NLGI 00, 0/00, 0, 1, 2, NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Graxa de alto desempenho para uso generalizado em todas as áreas da indústria alimentar e bebidas.  
Enriquecido com anti-desgaste, anti-ferrugem e anti-corrosão aditivos.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

FGL-00 Complexo Alumínio 00 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C até +149 °C

FGL-CC** Complexo Alumínio 0/00 USP-White Mineral Oil 120 -23 °C até +177 °C

FGL-0 Complexo Alumínio 0 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C até +168 °C

FGL-1 Complexo Alumínio 1 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C até +182 °C

FGL-2 Complexo Alumínio 2 USP-White Mineral Oil 160 -12 °C até +204 °C

** foi especialmente desenvolvido para sistemas de lubrificação central de alta velocidade em máquinas de costura.
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  SABÃO DE GRAXA DE ALUMÍNIO COMPLEXO COM LUBRI-ARMOUR® COM BASE USP WHITE MINERAL OIL

  SABÃO DE GRAXA DE ALUMÍNIO COMPLEXO COM LUBRI-ARMOUR® COM BASE USP WHITE MINERAL OIL

LUBRIPLATE FML-SERIE NLGI 0, 1, 2 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Graxa branca de alto desempenho oferece ao usuário, uma lubrificação incomparável devido às suas performances superiores.   
Têm propriedades anti-desgaste excepcionais.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

FML-0 Cálcio anidro 0 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C até +88 °C

FML-1 Cálcio anidro 1 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C até +93 °C

FML-2 Cálcio anidro 2 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C até +93 °C

LUBRIPLATE CLEARPLEX-SERIE, NLGI 1, 2 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Foram especialmente desenvolvidos para o uso em mancais de deslizamento e rolamento. Particularmente indicado para vedação na indústria de processamento 
de bebidas. Não houve compromissos em termos de aditivo de desempenho. Nossa série Clearplex tem um desgaste elevado, uma protecção contra a oxidação  
e uma alta resistência à água.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

Clearplex-1 Complexo Alumínio 1 USP-White Mineral Oil 100 -18 °C até +182 °C

Clearplex-2 Complexo Alumínio 2 USP-White Mineral Oil 150 -12 °C até +204 °C
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  SYNTHETISCHE HOCHLEISTUNGS-ALUMINIUMKOMPLEXSEIFENFETTE MIT  
LUBRI-ARMOUR® AUF BASIS VON POLYALPHAOLEFINEN

LUBRIPLATE SFL-SERIE, NLGI 00, 0, 1, 2 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
O agente espessante de óleo de base e o complexo de alumínio sintético fornecem para todos os quatro NLGI consistentes, uma ampla gama de temperaturas de 
funcionamento. SFL-1 é, devido à sua boa capacidade de transporte, particularmente adequado para a utilização em instalações frigoríficas.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

SFL-00 Complexo Alumínio 00 PAO 39 -51 °C até +149 °C

SFL-0 Complexo Alumínio 0 PAO 39 -51 °C até +163 °C

SFL-1 Complexo Alumínio 1 PAO 39 -51 °C até +177 °C

SFL-2 Complexo Alumínio 2 PAO 219 -40 °C até +204 °C
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  SABÃO DE GRAXA DE COMPLEXO DE SULFONATO DE CÁLCIO 100 % SINTÉTICO LUBRI-ARMOUR®  
COM BASE DE POLIALFAOLEFINA 

LUBRIPLATE SYNXTREME FG SERIE NLGI 0, 1, 2, 1-220, 2-220 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Certifique-se da excelente estabilidade ao cisalhamento, ao baixo desgaste e à alta resistência à água e à pulverização de água com lixívias. Oferecem um excelente 
desempenho em temperaturas altas e baixas. 
SynXtreme FG-1/220 e FG-2/220 são devido ao óleo de base mais elevado (ISO VG 220) destinados especialmente para rolamentos lentos e em movimento médio 
que funcionam sob condições de alta temperatura.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

SynXtreme 
FG-0

Complexo Sulfonato  
de Cálcio 0 PAO 100 -43 °C até +199 °C

SynXtreme 
FG-1

Complexo Sulfonato  
de Cálcio 1 PAO 100 -43 °C até +227 °C

SynXtreme 
FG-2

Complexo Sulfonato  
de Cálcio 2 PAO 100 -43 °C até +232 °C

SynXtreme 
FG-1/220

Complexo Sulfonato  
de Cálcio 1 PAO 220 -40 °C até +227 °C

SynXtreme 
FG-2/220

Complexo Sulfonato  
de Cálcio 2 PAO 220 -40 °C até +232 °C
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  GRAXA DE SILICONE DE ALTO DESEMPENHO COM PTFE

LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H1 SPECIAL NLGI 3 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Para utilização em juntas tóricas e de selagem de garrafas, como as de leite, e outros equipamentos de distribuição que são especificamente utilizados na indústria 
alimentar. É compatível com selos de EPDM, outros elastómeros sem silicone sendo resistente à água quente, vapores e soluções alcalinas. Graxas de silicone não 
podem ser utilizadas para aplicações que necessitam de oxigénio puro ou de outros produtos, oxidantes químicos fortes.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

SYN ST High 
Performance 

H1 Special
PTFE 3 Silicone 500 -50 °C até +149 °C

 HIGH-PERFORMANCE MULTI-PURPOSE, CALCIUM SULFONATE, FOOD GRADE GREASE

LUBRIPLATE CS-FG EP-2 
Areas of application and advantages 
CS-FG EP-2 is calcium sulfonate thickened incidental food contact grease which offers premium performance properties.  All ingredients used to manufactire  
this product comply with FDA 21 CFR 178.3570 and meets the requirement for NSF H1. The grease also has excellent corrosion protection and superior water 
washout properties. It is used by meat processing plants, canneries, dairies, breweries, carton & packaging equipment and many others where incidental food  
contact is a possibility.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

CS FG EP-2 Calcium sulphonate  
complex 2 USP White Oil 105 -18 °C até +200 °C
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  SABÃO DE GRAXA DE ALUMÍNIO COMPLEXO COM LUBRI-ARMOUR®  
COM BASE USP WHITE MINERAL OIL

LUBRIPLATE PURE TAC E LUBRIPLATE PURE TAC LIGHT NLGI 1,5 E 2 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
Graxas para aplicações em plantas de processamento de alimentos e fábricas de conservação, onde os alimentos são tratadas quimicamente com água, calor  
e vapor. Devido à sua extrema força e aderência adesiva, são particularmente adequados para engrenagens abertas e são ideias para as cadeias de fogão  
hidrostático.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

ÓLEO BASE VISCOSIDADE CST. ÓLEO 
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

Pure Tac Complexo Alumínio 2 USP-White Mineral Oil 1187 -7 °C até +204 °C

Pure Tac 
Light Complexo Alumínio 1,5 USP-White Mineral Oil 600 -12 °C até +198 °C
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  GRAXAS ESPECIAIS PARA CADEIAS DE FOGÃO HIDROSTÁTICO

LUBRIPLATE SPECIAL COOKER CHAIN GREASE, NLGI 2,5 NSF H1 
Zonas de aplicação e benefícios 
A sua excelente resistência ao tratamento químico de água, calor e vapor faz com que seja um lubrificante ideal para todas as cadeias de fogão hidrostático. Devido 
à sua excelente resistência à lavagem por água, a graxa adere durante longos períodos, garantindo assim, as condições hidrostáticos para a lubrificação adequada 
de pinos de cadeia, buchas e rolos nos ambientes difíceis em fogões. A LUBRIPLATE Special Cooker Chain Grease é também mais pesado em comparação com a 
água. Por conseguinte, o excesso de gordura diminui, em vez de natação nos digestores na superfície, de modo a que as latas no fogão hidrostático fiquem sem 
filme de gordura.

PRODUTO ESPESSANTE
NLGI- 

CLASSIFI-
CAÇÃO

VISCOSIDADE CST. ÓLEO  
BASE A 40 °C

FUNCIONAMENTO- 
TEMPERATURA

Special  
Cooker Chain 

Grease
Non-Soap Thickener 2,5 500 -7 °C até +204 °C



NSF H1 AEROSOL-PROGRAMA

excêntricos em máquinas rotativas de enchimen-
to, válvulas, anéis do pistão, e aplicações de lubri-
ficação gerais com altas temperaturas e humidade 
são frequentes na indústria alimentar.

LUBRIPLATE SUPER FML-2 SPRAY NSF H1 
é um excelente spray de graxa com base em 
alumínio anidro e USP White Mineral Oil. A lubri- 
ficação de barramentos, engrenagens, excêntricos 
em máquinas rotativas de enchimento, válvulas, 
anéis do pistão, e aplicações de lubrificação gerais 
com altas temperaturas e humidade são frequentes 
na indústria alimentar.

LUBRIPLATE FMO-350-AW SPRAY NSF H1
é um excelente óleo para uso em engarrafamento 
de lacticínios e máquinas de processamento de 
alimentos, incluindo corredores, anéis, válvulas, 
pistões e selos de garantia e para fins de lubrifi-
cação gerais.

LUBRIPLATE FMO-85-AW SPRAY NSF H1 
A lubrificação de máquinas em geral na indústria 
alimentar é recomendada para mecânicos, rolamen-
tos, guias, correntes e mais com um frasco prático 
de spray.

LUBRIPLATE GENERAL PURPOSE FOOD GRADE 
SILICONE SPRAY NSF H1 
Lubrificantes e agentes de libertação para uso na in-
dústria alimentar. É particularmente adequado para 
a lubrificação de emparelhamentos de plásticos, 
calhas, transportadoras e e anéis e vedações em 
máquinas de processamento, embalagem e acon-
dicionamento. 

LURBIPLATE SFGO ULTRA 7 SPRAY NSF H1 
Montagem e protecção contra corrosão de alta 
performance totalmente sintético para a indústria 
alimentar com capacidades de fluência e de pene-
tração em circulação. Penetra rapidamente nas su-
perfícies de contacto oxidadas e incrustados. Lubri-
fica e protege contra a corrosão.

LUBRIPLATE FGL-1 SPRAY NSF H1 
é um excelente spray de graxa com base em um 
sabão complexo de alumínio e USP White Mineral 
Oil. A lubrificação de barramentos, engrenagens, 
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APLICAÇÃO LUBRIPLATE-PRODUTO

Graxa geral para  
altas temperaturas  
temperaturas mínimas

SYNXTREME FG-2 ou FGL-2
SYNXTREME FG-2 ou FGL-2
SYNXTREME FG-1 ou SFL-1

Óleos gerais SFGO ULTRA-68 ou FMO-350AW

Sistema de lubrificação FGL-0 ou FGL-00

Transmissões de engrenagem por corredores,  
de câmara ou aberto PURE TAC

Correntes/Transportadores/ 
cabo temperaturas normais  
Temperaturas elevadas

SFGO ULTRA-7 ou FP-150L
PGO-FGL-220

Engrenagem (helicoidal, esporão)  
engrenagem (corrente)

SFGO ULTRA-220 ou FMO-1100AW
SFGO ULTRA-460 ou FMO-2400AW

Rolamento de travagem a quente SYNXTREME FG-2 ou PURE TAC

Compressores de ar  
(pistão)  
(parafusos)

SFGO ULTRA-68 ou SFGO ULTRA 100
SFGO ULTRA-32 ou SFGO ULTRA 46
RCO-68

Linhas de ar comprimido FMO-85AW ou FMO-150AW

Equipamentos hidráulicos  
temperaturas normais  
temperaturas mínimas

SFGO ULTRA-68 ou FMO-350AW
SFGO ULTRA-7 ou FMO-85AW

RECOMENDAÇÕES PARA O USO GERAL

  Produtos sintéticos      Produtos baseados em óleo mineral
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APLICAÇÃO LUBRIPLATE-PRODUTO

Graxa para rolamentos de alta  
velocidade, óleo

SFL-1 ou FGL-1
SFGO ULTRA-32 ou FMO-150AW

Chemical & Condensate Pumps  
Graxa  
Óleo

SYNXTREME FG-2 ou FGL-2
SFGO ULTRA-68 oder FMO-350AW

Bombas de vácuo SFGO ULTRA-68 ou SFGO ULTRA 100

Ventiladores 
Graxa 
Óleo

SYNXTREME FG-2 ou FGL-2
SFGO ULTRA-68 ou FMO-350AW

Equipamento para rotulagem e engarrafamento STO-FG

Descarcador de pêssegos com  
transmissão por corrente FP-150L ou FP-150

Soldadura rolos, eixos, mandril SYNXTREME FG-1 ou FGL-1

Transportadores descontínuados SYNXTREME FG-2 ou PURE TAC

Graxa para ventiladores e  
máquinas de encerramento de latas FOOD GRADE COOKER OIL

Máquinas de soldar Angelus  
(Sistema de lubrificação Manzel)

SSO-FG-100, SSO-FG-150 ou SFGO ULTRA-100
SEAMER OIL FG-100 ou SEAMER OIL FG-150

Lubrificador PM-500 ou FP-150L

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÕES GERAIS - Continuação

  Produtos sintéticos      Produtos baseados em óleo mineral
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APLICAÇÃO LUBRIPLATE-PRODUTO

Rolamentos de motor elétrico SYNXTREME FG-1 ou FGL-1

Válvulas de vapor e descascador Consult LUBRIPLATE
Tech Service 0 42 62 / 7 98

Máquina de lavagem  
de unidades de cadeia com  
uso de graxa

SYNXTREME FG-2 ou FGL-2
FP-150L ou FP-150

Rolamentos  
de roda  
de empilhadores (graxa)  
óleos hidráulicos

SYNXTREME FG-2 ou PURE TAC
SFGO ULTRA-68 ou FMO-350AW
FP-150L

Protecção contra a ferrugem e a corrosão SFGO ULTRA-7 ou FMO-350AW

Produtos de enxaguamento e de limpeza SYNFLUSH FG ou PURE FLUSH

Óleo de libertação de molde PAN DIVIDER OIL

Óleo branco Lubriplate FMO SERIES

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÕES GERAIS - Continuação

  Produtos sintéticos      Produtos baseados em óleo mineral



TABELA DE VISCOSIDADE



NLGI-NR. DESCRIÇÃO WALKPENETRATION  
ASTM A 77 °F/25 °C

000 semilíquido 445 - 475

00 semilíquido 400 - 430

0 muito macio 355 - 385

1 macio 310 - 340

2 meio macio 265 - 295

3 meio 220 - 250

4 duro 175 - 205

5-6 muito duro 85 - 160

Co
m

pl
ex

o 
al

um
ín

io

Bá
rio

Cá
lc

io

Cá
lc

io
 1

2-
H

id
ro

xi

Co
m

pl
ex

o 
cá

lc
io

Al
um

in
a

Lí
tio

Lí
tio

 1
2-

H
ird

ox
i

Co
m

pl
ex

o 
lít

io

Po
lic

ar
ba

m
id

a

Su
lfo

na
to

 d
e 

cá
lc

io

Complexo alumínio

Bário

Cálcio

Cálcio 12-Hidroxi

Complexo cálcio

Alumina

Lítio

Lítio 12-Hirdoxi

Complexo lítio

Policarbamida

Sulfonato de cálcio

  Compatível      Valor limite      Incompatível

COMPATIBILIDADE DA GRAXA SEGUNDO NLGI NLGI- CLASSIFICAÇÃO DA GRAXA
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DEFINIÇÕES

NSF (NATIONAL SANITARY FOUNDATION)
A aprovação, dada pela NSF, como sendo um  
lubrificante especial para a indústria alimentar. Um 
lubrificante especial que só pode ser aprovado se 
cumprir os requisitos da FDA.

FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)
O FDA criou uma lista positiva de substâncias que 
podem entrar em pequenas concentrações em  
contacto directo com alimentos. 

Esta lista positiva contém matérias primas que  
podem ser utilizadas na formulação de lubrifican-
tes de qualidade alimentar. Um lubrificante especial 
para a indústria alimentar só recebe a autorização 
se existirem provas de que os materiais utilizados 
cumprem os requisitos de alta pureza segundo as 
guidelines of security 21 CFR 178.3570 FDA.

USDA (UNITED STATES DEPARTEMENT  
OF AGRICULTURE)
A USDA (Ministério alemão da Agricultura) testa, se 
as graxas são compatíveis em termos alimentares.
 
Os lubrificantes que podem entrar em contacto 
ocasional com alimentos, receberam a aprovação 
na NSF H1. Desde que, no entanto, só contenham 
substâncias que respeitam a norma FDA 21 CFR 
178.3570.

Outros lubrificantes podem ser utilizados na indúst-
ria alimentar, após a recepção de uma autorização 
de H2.

NSF H1 
H1 está disponível como um rótulo para lubrifican-
tes para todos os pontos de fricção de máquinas 
e equipamentos para as indústrias alimentares, – 
pode ser aplicada em ramos como a farmácia e a 
indústria de alimentação animal, onde não é possível 
garantir o não contacto entre o lubrificante e o produto.

LMBG
O uso de lubrificantes na indústria alimentar é regu-
lado pelas seguintes leis, directivas e regulamentos:

LMBG § 5, § 31 DE 15.08.1974 
Nesta lei, os lubrificantes são definidos como bens 
de consumo. A lei estabelece que não é permitido, a 
utilização de lubrificantes para a passagem de sub-
stâncias aos alimentos ou na sua superfície – um 
definição, que não é muito significativa.

DAB (FARMACOPEIA ALEMÃ) 
Semelhante ao FDA são determinados requisitos de 
pureza para lubrificantes pela Farmacopeia alemã, 
mas apenas para óleos brancos medicinais e gelei-
as de petróleo, que são classificadas a um parâmet-
ro aceitável em termos de saúde, odor e sabor.

LMHV (REGULAMENTO DE HIGIENE DOS  
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS) 
Nesta Lei, os produtores de alimentos serão obri-
gados a analisar as etapas de produção individu-
ais e um chamado HACCP = Hazard Analysis and  
Critical Control Points). O lubrificante é recebido 
apenas indirectamente. 

CE (COMUNIDADE EUROPEIA)
A Europa precisa de uma norma à muito esperado, 
é muito provável que os EUA também necessitam 
desse mesmo efeito.

Até agora, apenas a directiva CE 89/392, exige que 
os fabricantes de máquinas na indústria alimentar, 
garantem que os equipamentos para a construção 
dos lubrificantes não entrem em contacto com os 
alimentos.

SIGLAS
CCP Critical Control Point
DIN Instituto alemão para as normalizações
EHEDG European Hygienic Equipment  
  Design Group
ELGI European Lubricating Grease Institute
FDA Food and Drug Administration
HACCP (Hazard Analysis and Critical  
  Control Points)
ISO International Standard Organisation
NLGI National Lubricating Grease Institute
NSF NSF International 
  (anteriormente: National Sanitation  
  Foeation)
OEM Original Equipment Manufacturer
USDA United States Department of Agriculture
VDI Associação de Engenheiros Alemães
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Gerald Lutz
diretor administrativo  
Finke Mineralölwerk GmbH

Matthias Nettelrodt
Key Account 
Niedersachsen

Miriam Diers
Gestora de lubrificantes  
para a indústria alimentar

Björn Harschnek
Key Account 
Hamburg & Schleswig-Holstein

Michael Tietz
Key Account 
Berlin-Brandenburg

Thomas Hinze
diretor administrativo 
Schmierstoffe

Markus Schulz
Key Account 
Grossista nacional

Günter Tittmann
Key Account 
Sachsen

Matthias Duske
Key Account 
Mecklenburg-Vorpommern

Thomas Nacke
Gestor de vendas  
Grossista nacional

Marcus Hermann Rencken
Gestor de exportações

Oliver Reinhardt
Key Account 
Niedersachsen

Wolfgang Fleischer
Key Account 
Sachsen-Anhalt

Jens Kreitzireck
Key Account 
Bremen

André Tekath
Aconselhamento e vendas  
de lubrificantes

IHRE ANSPRECHPARTNER

FINKE Mineralölwerk GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1
27374 Visselhövede

lubriplate@finke-oil.de

www.finke-oil.de 
www.lubriplate.de
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Óleo de motores I Óleo de transmissões I Óleo de hidráulico I Óleos Slideway I Óleos de cadeia I Óleos para compressores I Óleos de engrenagens  
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FINKE Mineralölwerk GmbH
39606 Kleinau
Tel. +49 (0) 39399 - 9700 
Fax +49 (0) 39399 - 81409

Finke Mineralölwerk GmbH
04827 Leipzig - Gerichshain
Tel. +49 (0) 341 - 24454-0

Finke Mineralölwerk GmbH
39126 Magdeburg
Tel. +49 (0) 391 - 40524-0
Fax +49 (0) 391 - 40524-13

Finke Mineralölwerk GmbH
19306 Neustadt-Glewe
Tel. +49 (0) 38757 - 514-0
Fax +49 (0) 38757 - 514-14

Finke Mineralölwerk GmbH
37154 Northeim
Tel. +49 (0) 5551 - 58956-0
Fax +49 (0) 5551 - 58956-29

Finke Mineralölwerk GmbH
29378 Wittingen
Tel. +49 (0) 5831 - 251186
Fax +49 (0) 5831 - 251325

FINKE Mineralölwerk GmbH
14822 Berlin - Linthe
Tel. +49 (0) 33844 - 7574-0
Fax +49 (0) 33844 - 7574-99

FINKE Mineralölwerk GmbH
28239 Bremen
Tel. +49 (0) 421 - 64928-0
Fax +49 (0) 421 - 64928-39 

FINKE Mineralölwerk GmbH
29227 Celle
Tel. +49 (0) 5141 - 888807
Fax +49 (0) 5141 - 8888088

Finke Mineralölwerk GmbH
31008 Elze
Tel. +49 (0) 5068 - 4588
Fax +49 (0) 5068 - 8735 

Finke Mineralölwerk GmbH
21035 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 - 251951-0
Fax +49 (0) 40 - 251951-39

Finke Mineralölwerk GmbH
30559 Hannover-Anderten
Tel. +49 (0) 511 - 77953650
Fax +49 (0) 511 - 77953659

Egipto - Kairo 
Azerbaijão - Baku 
Bulgária - Sofia 
China - Shanghai 
Dinamarca - Aarhus 
Inglaterra - Herne Bay 
França - St Helene 
Grécia - Sitohori 
Itália - Milão 
Kosovo - Prizen 
Letónia - Riga 
Líbano - Zahle 

FINKE MUNDIAL
Lituânia - Kaunas 
Malta - Kalafrana 
Noruega - Oslo 
Áustria - Linz 
Polónia - Sczestin 
Portugal - Lisboa 
Roménia - Bucareste 
Rússia - Petrozavodsk 
Sérvia - Novi Sad 
Espanha - Barcelona 
Suécia - Malmö 
Eslováquia - Brezno

Taiwan - Taipei City 
República Checa - Prag 
Turquia - Istanbul 
Ucrânia - Odessa 
Hungria - Papa 
Bielorússia - Schuchin

FINKE Vertragspartner


