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Gıda üreticileri iyi bir ürünün sırrının iyi bir formül olduğunu bilirler.
İyi bir formül, et, ekmek, süt ürünleri ve içecek ürünlerin üretiminde
içlerinde kullanılan malzemeler gibi, üretim tesislerinde kullanılan
mazlemeler için de geçerlidir. Formulü kanıtlanmış doğru yağlayıcıyı
seçmek, doğru sonuç verir.
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Kompresörler

Yüksek performanslı, NSF H1 onaylı Klüber Lubrication
yağlayıcıları
Belirlenmiş hammadde listelerine bağlı olarak, NSF tescili iki
kategoride yapılır: NSF H1 onaylı yağlayıcıların gıda ile tesadüfi
teması uydundur. NSF H2 onaylı yağlayıcıların ise gıda ile teması
hiçbir şekilde uygun değildir.

Klüber Lubrication, size bu ihtiyaçlarınızı karşılayan NSF H1 onaylı
yağlayıcılarını öneriyor.

Yukarıdakilere ek olarak kalıp ayırma, temizlik ve ısı transferi gibi
uygulamalar için de NSF 3H, NSF K1, NSF HT1 gibi kategoriler
vardır.

14

Temiz üretim

Vakum pompaları

14

ABD merkezli Ulusal Besin Güvenlik Fonu (NSF), gıda endüstrilerinde kullanılacak yağlayıcıların tescillenmesinden sorumludur.
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Gıda endüstrisinde üretim süreçlerindeki verimliliği mümkün
olduğunca arttırırken üretim sırasında gıda ürünlerinde oluşabilecek
kirliliği önlemek gün geçtikçe önem kazanan bir zorluktur.
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Klüber Lubrication gıda endüstrisinde kullanılan tüm ürünlerini NSF tescilli olarak sunabiliyor.

Klüber Lubrication gıda endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için
tasarlanmış geniş ürün yelpazesiyle size destek veriyor.
Tesislerinizdeki kirlenme riskini mümkün olduğunca azaltan özel,
kayıtlı ve sertifikalı yağlayıcı kullanımı, şirketinizin imajına zarar
gelmeyeceğinden emin olmak için en iyi uygulamadır. HACCP
kılavuzlarında temel odak noktası kontaminasyon risklerinin
kontrolüdür. Gıda endüstrisinde çalkalama, pet şişirme, karıştırıcı,
dolum, fırın, basınçlı hava ve paketleme makineleri gibi ekipmanlarda kullanılan yağlayıcıların gıda ile temas edebileceği bir çok
nokta vardır. Bu uygulamalarda yağlayıcıların gıda ile temas etme
riski vardır.
Bu nedenle biz, tüm üretim süreciniz için NSF H1 onaylı özel
yağlayıcılar kullanmanızı öneririz.
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Tüm süreçler için sertifikalı hijyen

Yüksek performanslı yağlayıcılar

ISO 21469, gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılan, H1 onaylı
yağlayıcıların formülasyonu, üretimi ve kullanımındaki hijyen
gereksinimleri için gereken uluslararası bir standarttır.

Gıda endüstrisinde kullanılan yağlayıcıların içerikleri önemlidir: Bir yandan gıda yönetmeliğine uygun, tatsız, kokusuz
ve uluslararası olarak onaylanmış olmalıdır. Diğer taraftan ise
sürtünme ve aşınmayı azaltmalı, korozyonu önlemeli, ısıyı dağıtmalı
ve sızdırmazlık etkisi sağlaması gerekir. Güvenilirlik ve ekipman
ömrünün arttırılması göz önünde bulundurulduğunda, doğru
yağlayıcıyı seçmek çok önemlidir. Yüksek kaliteli yağlayıcılar
işletme ve bakım maliyetlerini azaltarak uzun vadede kendine
yapılan yatırımı öder.

ISO 21469, NSF H1 onaylı yağlayıcıların üretimi sırasında
kontaminasyonu önleyerek, hijyen şartlarına sıkı sıkıya bağlı
kalmanın kontrol edilmesi için üretim tesisinin bir NSF denetçisi
tarafından yıllık denetimini içeren bir sertifikasyon prosedürü
geliştirdi.
Bu denetimde her yıl düzenli olarak ürün numuneleri alınır ve atık
analizleri yapılır. Ayrıca denetim esnasında, yağlayıcıların kullanımı,
paketlenmesi ve depolaması da denetlenir. Bir tesisin ISO
21469:2006 sertifikası alması için üretimde bazı değişikler ve ağır
yatırımlar yapması gerekebilir.
Klüber Lubrication bu sıkı şartlara uymayı başaran ilk birkaç
şirketten birisidir.
Klüber Lubrication olarak yalnızca ürünlerimiz değil, NSF
H1 onaylı yağlayıcılarımızın tüm üretim süreci tescillidir.
Tüm üretim sürecimiz, yağlayıcılarımızın üretimi sırasında
oluşabilecek kontaminasyona karşı tam koruma sağlar.

Bu broşürde uygulamalarına göre gruplandırılmış gıda
makinalarında kullanım için geliştirilmiş özel yağlayıcılarımızı
bulacaksınız. Bu yağlayıcılar yıllardır değerini kanıtlamış ve
günümüz çalışma şartlarına göre modernize edilmiştir.
Klüber Lubrication tüm uygulamalar için doğru çözüme
sahip. Eğer bu broşürde aradığınız ürünü bulamazsanız,
lütfen triboloji uzmanlarımıza danışınız.

KlüberEfﬁciencySupport
Klüber Lubrication hizmetleri – başarı tek pakette
Tüm endüstrilerdeki her üretici ve işletmeci, makinelerinin tasarım
ömrü boyunca ve sonrasında güvenli ve verimli bir şekilde
çalışmasını isterler. Doğru yağlayıcılar üretkenliği arttırma, yedek
parça ve işçilik maliyetlerini azaltma konusunda önemli bir potansiyel taşır. Bir çok sektörden lider üreticiler katma değer yaratan
yüksek kaliteli yağlayıcılarımızın yanı sıra itiyaçlarına uygun en
iyi çözümler için profesyonel Klüber Lubrication hizmetlerini de
kullanıyor.
Danışmanlık ve diğer hizmetlerimiz KlüberEfficiencySupport çatısı
altında bir aradadır.
– KlüberEnergy: yağlayıcı uygulamalarınızdaki optimum enerji
verimliliği için danışmanlık hizmetleri, enerji ölçümleri yaparak
bu verimliliği doğrulama ve maliyet tasarrufunuzu raporlama
– KlüberMaintain: yağlayıcılar konusunda gerekli bakım faaliyetleri ile TPM gibi bakım yönetim programlarınıza destek

Klüber Lubrication tarafından geliştirilen yöntem, denenmiş ve test
edilmiş, sistematik ve çok aşamalı bir yaklaşımdır. Biz optimizasyon potansiyelinizi keşfetmek için gereksinimlerinizi ilk aşamadan
itibaren sizinle birlikte belirliyoruz. Makinelerinizin etkinliğini, bakım
ve üretim süreçlerinizin verimliliğini, makine ve ekipmanlarınızın
enerji verimliliğini arttırmak için sizinle birlikte geliştirdiğimiz
çözümler basit bir yağlayıcı tavsiyesinin ötesine geçiyor. Ayrıca
bu iyileştirmelerimizin etkilerini somut tasarruf raporları ile
doğruluyoruz. Bu iyileştirmelerde, başarınızı geliştirebilecek herşeyi
bulacaksınız.

Siz neredeyseniz biz oradayız
Klüber Lubrication olarak hedefimiz size yüksek kaliteli özel
yağlayıcılar ve hizmetlerimizi, yüksek teknik bilgi ve tecrübemizle birlikte dünya çapında sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda
ihtiyaçlarınıza cevap vermek için, uzmanlarımız personelimiz sayesinde dünya çapındaki üretim ve satış ağımızla hazırız.
Bu broşürde gıda endüstrisinde yıllardır etkinliğini kanıtlamış özel
yağlayıcılarımızı, uygulama alanlarına göre seçerek listeledik.

– KlüberMonitor: kullanılmış yağlayıcı analizleri ile artan verimlilik
Analiz ve test sonuçlarına göre tavsiyeler
– KlüberRenew: büyük dişliler veya zincirleriniz gibi maliyetli
ekipmanlarınızın aşınan parçaların ömrünü uzatmak için
eğitimle desteklenen hizmetler

1) Total Productive Maintenance
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Rulmanlar
Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Hız faktörü
[n × dm]
mm x dk-1

–45 / 120

700 000

Çok iyi düşük sıcaklık
davranışı gösteren gres

Klübersynth UH1 14-31

ISO 21469
NSF H1

–40 / 140

500 000

Geniş sıcaklık aralığında
çalışan gres

Klübersynth UH1 64-62

ISO 21469
NSF H1

–45 / 120

500 000

Genel amaçlı gres

–35 / 120

400 000

–40 / 260

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ / kalınlaştırıcı

Baz yağ viskozitesi
DIN 51 562 T1 [mm2/s]

Renk

Kıvam
NLGI sınıfı
DIN 51 818

Uygulamanız için faydaları

40°C

100 °C

sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ / aluminyum kompleks sabun

30

6

Beyaz

1

– Mükemmel düşük sıcaklık davranışı.
– İyi su dayanımı.
– İyi korozyon ve aşınma koruması.
– Dondurucu ve derin dondurucu tünellerinin sürtünme noktaları için uygun.
– Merkezi yağlama sistemleriyle kullanılabilir.
– Rulmanlar ve kaymalı yataklar, kaldırma silindirleri, bağlantı ve sızdırmalık
elemanları gibi parçaların yağlaması için.

sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ / silikat

65

10

Bej

2

– İyi su dayanımı.
– İyi korozyon ve aşınma koruması.
– Rulmanlar ve kaymalı yatakların, kaldırma silindirlerinin, bağlantıların,
kılavuz kolları ve kam disklerinin yağlamasında kullanılabilir.

Klübersynth UH1 14-151 ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ / aluminyum kompleks sabun

150

22

Bej

1

– Merkezi yağlama sistemleriyle kullanılabilir.
– Ayrıca NLGI 2 sınıfında Klübersynth UH1 14-222 olarak ulaşılabilir.
– İyi korozyon koruması sayesinde erken rulman hasarlarını azaltır.
– Yumuşak kıvamı sayesinde geniş çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir.
– Rulmanlar ve kaymalı yataklar, kaldırma silindirleri, bağlantı elemanları,
kam diskleri gibi parçaların yağlamasında kullanılabilir.

Yüksek yükler için tam
sentetik gres

Klüberfood NH1 94-301

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ /
kalsiyum kompleks sabun

300

30

Bej

1

– İyi aşınma ve korozyon koruması sayesinde uzun bakım aralıkları ve
parça ömrü.
– Merkezi yağlama sistemleriyle kullanım için iyi pompalanabilirlik.
– Rulmanlar ve kaymalı yataklar, doğrusal kılavuzlardaki uygulamalar için
çok yönlü gres.

300 000

Uzun ömürlü
yüksek sıcaklık gresi

BARRIERTA L 55 / 2

ISO 21469
NSF H1

PFPE / PTFE

420

40

Beyaz

2

– Kanıtlanmış yüksek sıcaklık kararlılığı.
– Zorlu ortam koşullarına karşı çok iyi direnç.
– Plastik ve elastomerler ile iyi uyum.
– Gofret pişirme makinesindeki gibi, yüksek sıcaklıkta çalışan rulmanlar
ve kaymalı yatakların, kızak rayların yağlaması için.

–30 / 160

300 000

Ağır hizmet gresi

Klüberfood NH1 94-402

NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ /
kalsiyum kompleks sabun

400

40

Bej

2

– Mükemmel yük taşıma kapasitesi.
– Çok iyi korozyon koruması ve su dayanımı.
– Yüksek yüklere maruz rulmanlar için merkezi yağlama sistemleri ile
uygulanabilir.
– Güvenilir yağlama noktaları sağlamak için mükemmel akış özellikleri ile
yağın, böylece ekipmanların ömrü uzar.

–10 / 140

50 000

Düşük hız ve ağır yükler için
özel gres

Klübersynth UH1 64-1302

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ /
silikat

1 300

100

Bej

2

– Çok tutucu.
– İyi aşınma koruması.
– İyi su ve buhar dayanımı.
– Düşük hızdaki yüksek yüklü rulmanlar ve kaymalı yataklar, bağlantılar, dişli
çubuklar, boru şeklinde parçalar, salmastra kutuları, yüksek yüklü zincirler gibi
parçaların yağlaması için.
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Dişliler
Dişli yağları
Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

ISO VG
DIN 51
519

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

Düşük sıcaklıklar için
sentetik dişli yağı

Klüber Summit HySyn
FG 32

32

–45 / 135

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ

Klüberoil 4 UH1–150 N

150

Klüberoil 4 UH1–220N

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]

Uygulamanız için faydaları

40 °C

100 °C

32

5.8

– Sentetik baz yağ sayesinde iyi oksidasyon kararlılığı sağlar, böylece oksidasyon artıklarını en aza indirir
ve yağ değişim aralıklarını uzatır.
– Dondurucular, soğutucular gibi düşük sıcaklıktaki dişli kutularının yağlanması için uygundur.

–30 / 120

150

19

220

–30 / 120

220

26

Klüberoil 4 UH1–320 N

320

–30 / 120

320

35

Klüberoil 4 UH1–460 N

460

–30 / 120

460

47

Klüberoil 4 UH1–680 N

680

–25 / 120

680

65

– Geniş çalışma sıcaklığı aralığı sayesinde gıda endüstrisinde geniş bir uygulama alanında kullanılabilir.
– Daha uzun yağ ömrü için iyi yaşlanma ve oksidasyon kararlılığı sağlar.
– İyi aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesine sahiptir.
– FGZ testinde >12 sürtünme aşınması direncine ulaşır.
– İyi korozyon koruması, sızdırmazlık malzemeleri ve boyalara karşı nötrdür.
– Düz, konik ve sonsuz dişlilerin yağlanması için uygundur.

Klübersynth UH1 6-150

150

–35 / 160

150

28.5

Klübersynth UH1 6-220

220

–30 / 160

220

41

Yüksek sıcaklıklar için uzun Klübersynth UH1 6-320
ömürlü sentetik dişli yağları
Klübersynth UH1 6-460

320

–30 / 160

320

56

460

–25 / 160

460

78

Klübersynth UH1 6-680

150

–25 / 160

680

115

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Kıvam
NLGI sınıfı
DIN 51 818

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ / kalınlaştırıcı

40 °C

100 °C

Sentetik akışkan dişli gresi

Klübersynth UH1 14-1600

00

–45 / 120

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ /
aluminyum kompleks sabun

160

21

– Merkezi yağlama sistemleriyle kullanılabilir.
– İyi aşınma koruması.
– FGZ testinde 11 sürtünme aşınması direncine ulaşır.
– İyi korozyon koruması.
– Sonsuz dişliler için püskürtmeli yağlama.

Sentetik akışkan dişli gresi

Klüberfood NH1 94-6000

000

–45 / 120

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ /
kalsiyum kompleks sabun

60

10

– Çok yumuşak kıvamı sayesnde uzun ve dar delikli merkezi yağlamalarda iyi pompalanabilir.
– İyi yük taşıma kapasitesi ve iyi korozyon koruması sayesinde aşınmayı azaltır ve uzun bakım aralıkları
sunar.
– FZG özel testinde yük aşaması >12.
– İyi düşük sıcaklık özellikleri buzdolabı gibi ortamlarda kullanılabilmesini sağlar.

Normal sıcaklıklar için
sentetik dişli yağları

ISO 21469
NSF H1

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ
ester yağ

poliglikol yağ

– Yüksek mikropitting direnci ile yüksek yüklü dişliler yeterli koruma sağlar.
– İyi CLP puanıyla rulman aşınma koruması sağlar ve erken rulman aşınmalarını önler.
– Baz yağın mükemmel yaşlanma ve oksidasyon direnci sayesinde mineral yağlara göre çok daha uzun
ömürlü bakım aralıkları sağlar ve hatta ömür boyu yağlama mümkündür.
– Poliglikol baz yağ ile sürtünme gücü kayıplarını azaltır ve verimliliği arttırarak enerji maliyetlerini
düşürür.

Dişli gresleri

8

Baz yağ viskozitesi
Uygulamanız için faydaları
DIN 51 562 kısım1 [mm2/s]

9

Zincirler
Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

ISO VG
DIN 51 519

Sertifikalar /
tesciller

Baz yağ

40 °C

100 °C

–45 / 135

Düşük sıcaklık yağı

Klüber Summit HySyn FG 32

32

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ

32

5.8

– Dondurucular, soğutucular gibi düşük sıcaklıktaki zincirler için özel tavsiye.

–35 / 120

Düşük sıcaklık yağı

Klüberoil 4 UH1 68 N

68

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ
ester yağ

68

11

– İyi aşınma koruması, yüksek yük taşıma kapasitesi.
– Kaldırma, tahrik ve taşıma zincirleri için uygun.

–30 / 120

Normal sıcaklık yağı

Klüberoil 4 UH1 460 N

460

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ
ester yağ

460

47

– İyi aşınma koruması, yük taşıma kapasitesi ve korozyona koruması.
– Kaldırma, tahrik ve taşıma zincirleri, miller ve bağlantılar.

Klüberfood NH1
CH 2-75 Plus

75

ester yağ

75

11

Klüberfood NH1
CH 2-260 Plus

260

ester yağ

260

21

–20 / 250
–15 / 260

Yüksek sıcaklık zincir
yağı

NSF H1

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]

Uygulamanız için faydaları

– Yüksek sıcaklıkta güvenillir yağlama sağlamak için özel baz yağ.
– Özel baz yağ ve yüksek sıcaklıklar için katkı paketi sayesinde iyi korozyon koruması.
– Gıda endüstrisinde kullanılan diğer ester yağların birçoğuna oranla düşük buharlaşma oranı.

–30 / 120

Yüksek nemli alanlar için
özel zincir yağı

Klüberfood NH1 C 8-80

80

ISO 21469
NSF H1

yarı sentetik

80

10

– Konveyör ve tahrik zincirlerinin kullanım ömrünü desteklemek için yüksek nemli ortamlarda iyi kararlılık.

–20 / 120

Son derece viskoz yağ

Klüberoil 4 UH1 1500 N
Sprey

1 500

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ
ester yağ

1 500

125

– İyi aşınma koruması, yüksek yük taşıma kapasitesi.
– İyi korozyon koruma özellikleri.
– Yüksek yaşlanma ve oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun yağ ömrü.
– Kaldırma, tahrik ve taşıma zincirleri için uygundur.

–40 / 135

İçecek endüstrisindeki
konveyör zincirleri için
özel yağı

Klüberfood NH1 C 4-58

46

ISO 21469
NSF H1

sentetik hidrokarbon yağ

46

7.7

– İçecek endüstrisindeki konveyör zincirleri için uygundur.
– Bakteriyel kontaminasyon ve su tüketimini azaltarak daha güvenli çalışma ortamı sağlar.
– Merkezi yağlama sistemleri ile uygulanabilir.

–40 / 135

Şekerleme endüstrisi için Klüberfood NH1 1-17
şeker çözücü yağ

–

ISO 21469
NSF H1

mineral yağ

–

–

– Tatsız ve kokusuz şeker çözücü yağ.
– Sürtünme noktalarına iyi nüfuz ederek zincirlerdeki şeker birikimini azaltırak ömürlerini uzatır.

PAG

12

–

PAG

170

–

– Gıda işleme endüstrisindeki özellikle şekerleme uygulamaları için özel sentetik yağlama sıvısı,
kullanıma hazır, stabil sulu çözelti.
– İyi penetrasyon ve korozyon koruma özellikleri sayesinde aşınma ve ekipman maliyetlerinin
azaltılmasına katkıda bulunur.
– Sürtünme noktalarına penetrasyon sağlayarak rulmanların etrafındaki şeker birikimini azaltır. Aşırı
yağlamadan kaynaklanan kontaminasyon miktarını azaltmaya yardımcı olur.

0 / 60

–15 / 80

10

Şekerleme endüstrisi
için özel şeker çözücü
sentetik yağ

Klüberfood NH1 6-10

12

Klüberfood NH1 6-180

170

ISO 21469
NSF H1

11

Kaymalı yataklar
Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

40 °C

100 °C

–45 / 120

Genel uygulamalar için
gres

Klübersynth UH1 14-151

ISO 21469
NSF H1

150

–45 / 120

Beyaz yağlama pastası

Klüberpaste UH1 84-201

ISO 21469
NSF H1

0 / 60

Şeker çözücü yağ

Klüberfood NH1 6-10

ISO 21469
NSF H1

12

Baz yağ viskozitesi
DIN 51 562 kısım1 [mm2/s]

Baz yağ /
kalınlaştırıcı

Kıvam
NLGI-Sınıfı
DIN 51 818

Uygulamanız için faydaları

22

sentetik hidrokarbon
yağ, ester yağ /
aluminyum kompleks
sabun

1

– İyi korozyon koruması ile erken rulman arızası risklerini azaltır.
– Yumuşak kıvamı sayesinde geniş çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir.
– Merkezi yağlama sistemleriyle uygulanabilir.
– Rulmanlar ve kaymalı yataklar, kaldırma silindirleri, bağlantı elemanları, kam diskleri gibi
parçaların yağlamasında kullanılabilir.

200

75

sentetik hidrokarbon
yağ / PTFE

1

– Çok amaçlı beyaz montaj ve vida pastası, metal içermeyen, alaşımlı çeliklere karşı nötr.
– Mükemmel düşük sıcaklık davranışı.
– İyi yük taşıma kapasitesi, iyi korozyon koruması.
– Düşük hızdaki kaymalı yataklar, kızaklar, menteşeler ve makaralar gibi ekipmanlar için.

12

–

polialkalin glikol yağ

–

– Zincir baklaları, kaldıraçlar, sensörler gibi şekerle temas eden sürtünme noktaları için
uygundur.
– İyi penetrasyon ve korozyon koruma özellikleri sayesinde aşınma ve ekipman
maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.
– Sürtünme noktalarına penetrasyon sağlayarak rulmanların etrafındaki şeker birikimini azaltır.
Aşırı yağlamadan kaynaklanan kontaminasyon miktarını azaltmaya yardımcı olur.
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Kompresörler
Vakum pompaları
Kompresörler
Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

ISO VG
DIN 51
519

Sertifikalar /
tesciller

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]
40 °C

100 °C

Hava kompresörleri

Klüber Summit FG
100, 200, 250, 300,
500

32 ... 150

ISO 21469
NSF H1

–45 / 120

sentetik hidrokarbon yağ

32 ... 150

5.8 ... 19

– Gıda endüstrisi için geliştirilen özel kompresör yağları.
– Düşük buharlaşma eğilimi sayesinde sıkıştırılmış hava içerisinde düşük buhar etkisi.
– Mevcut viskoziteler SO VG 32, 46, 68, 100 ve 150.
– Pistonlu, döner kanatlı pistonlu ve vidalı kompresörlerde kullanıma uygundur.
– Yağsız vidalı kompresörlerde dişli yağlaması için de uygundur .

Soğutma kompresörleri

Klüber Summit R 100,
200, 300

32 ... 100

ISO 21469
NSF H1

–50 / 120

sentetik hidrokarbon yağ

32 ... 100

5.9 ... 14.5

–A
 monyak (R717), CO2 (R744) soğutucu gaz tipleriyle çalışan yüksek yüklü vidalı ve pistonlu
kompresörler için özel olarak geliştirilmiştir.
– Ayrıca propan (R290), propilen (R1270) veya bütan (R600) gibi doğal hidrokarbon soğutucuları ile
kullanılabilir.
– Yağ değişim aralıklarını uzatarak bakım ve yağlama maliyetlerini azaltır.
– Mevcut viskoziteler ISO VG 46, 68, 100, 220 ve özel 400 viskozite.
– Klüber Summit R 200, soğuk havalı vidalı kompresörler için tavsiye edilir.
– Klüber Summit R 300, amonyaklı pistonlu kompresörler için tavsiye edilir.

Uygulamanız için faydaları

Vakum pompaları
Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

ISO VG
DIN 51
519

Sertifikalar /
tesciller

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]
40 °C

100 °C

Vakum pompaları

Klüber Summit FG 300

100

ISO 21469
NSF H1

–35 / 120

sentetik hidrokarbon yağ

100

13

14

Akma
noktası
DIN ISO
3016 [°C]

Uygulamanız için faydaları

≥ –45

– İyi oksidasyon kararlılığı sayesinde oksidasyon artıklarını en aza indirerek yağ değişim
sürelerini uzatır.

15

Pnömatik
Hidrolik
Pnömatik sistemler
ISO VG
DIN 51
519

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]
40 °C

100 °C

15

Pnömatik ekipmanlar
için özel yağlayıcı

Klüber Summit HySyn FG 15

ISO 21469
NSF H1

–45 / 100

sentetik hidrokarbon yağ

15

3,5

– Pnömatik ekipmanlardaki regülatör filtresi yağlaması ünitesi (FRL) için özel yağ.

32

Pnömatik ekipmanlar
için özel yağlayıcı

Klüber Summit FG 100

ISO 21469
NSF H1

–50 / 120

sentetik hidrokarbon yağ

32

5.8

– Pnömatik ekipmanlardaki regülatör filtresi yağlaması ünitesi (FRL) için özel yağ.

–

Pnömatik motorlar ve
sızdırmazlık elemanları
için özel gres

Klübersynth AR 34-401

ISO 21469
NSF H1

–30 / 140

sentetik hidrokarbon yağ /
kalsiyum sabun

400*

40

– Bayram tatili, haftasonu gibi uzun süreli duruşlardan sonra bile düşük başlangıç torkları sağlayan
pnömatik silindirler için uygun özel yağ.
– Pnömatik elastomer sızdırmazlık elemanlarının her tipi için uygundur.

Kinematik viskozite
DIN 51 562 kısım 1
[mm2/s]

Uygulamanız için faydaları

* Baz yağ viskozitesi

Hidrolik sistemler
ISO VG
DIN 51
519

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ

46

Hidrolik yağ

Klüberfood 4 NH1 46

ISO 21469
NSF H1

–40 / 135

sentetik hidrokarbon yağ

16

40 °C

100 °C

46

7.7

Uygulamanız için faydaları

– Sentetik baz yağ sayesinde iyi oksidasyon kararlılığı.
– İyi düşük sıcaklık kararlılığı.
– Sürtünme ve aşınmaya koruması.
– HLP gereksinimlerini karşılar. DIN 51524 kısım 2. Mevcut viskoziteler ISO VG 32, 68 & 100.
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Vanalar
Mekanik salmastralar
Vanalar
Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ /
kalınlaştırıcı

Aşağıdaki
elastomer
tipleri ile
uyumlu

Kıvam
NLGI-Sınıfı
DIN 51 818

Uygulamanız için faydaları

Vanalar ve bağlantı elemanları
için sızdırmazlık gresi

PARALIQ GTE 703

ISO 21469
NSF H1

–50 / 150

silikon yağ /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

3

– Şişeleme makinesi sızdırmazlık elemanlarında kullanmak içindir. Dezenfektanlar ve temizlik maddelerine
karşı dayanıklıdır.
– Bira köpüğü oluşumunu etkilemez, sıcak ve soğuk suya dayanıklıdır.
– Tatsız ve kokusuzdur.

Vanalar ve bağlantı elemanları
için sızdırmazlık gresi

Klübersynth UH1 64-2403

ISO 21469
NSF H1

–10 / 140

sentetik
hidrokarbon
yağ / silikat

NBR

3

– Içecek musluklarının güvenilir çalışmasını sağlar. İçeceğin adını ve bira köpüğü oluşumunu etkilemez.
– Sıcak ve soğuk suya ve buhara çok iyi direnç sağlar. Bakım aralıklarını uzatır.

Steril ortamlarıdaki vanalar ve
bağlantı elemanları
için sızdırmazlık gresi

Klüberfood NH1 87-703
Hyg

ISO 21469
NSF H1

–45 / 150

silikon yağ /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

3

– Yüksek viskoziteli silikon yağ ve PTFE katı yağlayıcı esaslı özel gres.
– Antimikrobiyal katkı ile mikrobiyal bozulmaya karşı koruyarak uzun servis aralıkları sağlar .

İçme suyu, içecek ve
ısıtma vanaları için
özel yağlayıcı gres

UNISILKON L 250 L

ISO 21469
NSF H1

–45 / 160

silikon yağ /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

3

– Yüksek termal kararlılık sağlayan silikon yağ ve PTFE esaslı özel yağlayıcı.
– Kimyasallar, dezenfektanlar, su ve buhar gibi sayısız ortam koşuluna karşı iyi direnci sayesinde
sızdırmazlık elemanlarının ve rulmanların uzun süreli korumalarını sağlar.

Hijyen, içecek, ısıtma vanaları
için özel yumuşak gres

Klüberbeta VR 67-3500

ISO 21469
NSF H1

–40 / 140

silikon yağ /
PTFE

EPDM.FPM.NBR

00

– Klüberbeta VR 67-3500 ürünümüzün yumuşak kıvamı ve kullanılan özel silikon yağ sayesinde hijyen,
içecek, ısıtma vanaları ve musluklar için geniş sıcaklık aralığında güvenilir çalışma sağlar.

Uygulamanız için faydaları

Mekanik salmastralar
Uygulama örnekleri

Mekanik salmastralar

18

Sertifikalar /
tesciller

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Baz yağ

Çalışma
sıcaklığı aralığı
[°C]

NSF H1

Klüberfluid NH1 4-005

sentetik hidrokarbon yağ

–40 / 150

NSF H1

Klüberoil 4 UH1 – 15 AF

sentetik hidrokarbon yağ

–40 / 110

NSF H1

PARALIQ P 12

medikal yağ
Avrupa Farmakolojisi'ne göre

–10 / 60

– Mekanik salmastraların hızına bağlı olarak uygun viskozitelerde.
(normal hız aralığı 1500 ile 3000 arası rpm).
– Birçok NBR ve FKM elastomer tipine karşı nötr.

19

Vidalar
Korozyon koruması
Vidalar
Çalışma
sıcaklığı
aralığı
[°C]

Baz yağ / kalınlaştırıcı

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51 562
kısım1
[mm2/s]
40 °C

Dört bilya testi
kaynama yükü
DIN 51 350 [N]

Uygulamanız için faydaları

Klüberpaste UH1 84-201 ISO 21469
NSF H1

–45 / 120

sentetik hidrokarbon yağ /
PTFE

200

> 3 000

– Çok amaçlı beyaz montaj ve vida pastası, metal içermeyen, alaşımlı çeliklere karşı nötr.
– Mükemmel düşük sıcaklık davranışı.
– İyi yük taşıma kapasitesi, iyi korozyon koruması.
– Düşük hızdaki kaymalı yataklar, kızaklar, menteşeler ve makaralar gibi ekipmanlar için.

Klüberpaste UH1 96-402 ISO 21469
NSF H1

–30 / 1 200

polialkalin glikol yağ /
silikat

360

> 2 500

– Kızak rayları, menteşeler vs için yağlayıcı pasta. cıvatalar, burçlar, pimler gibi ekipmanlar için
montaj pastası olarak kullanılabilir.
– İyi yüksek sıcaklık özellikleri.
– İyi korozyon koruması: Metal içermeyen, alaşımlı çeliklere karşı nötr.

Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Normal ve düşük sıcaklıklar
için yağlama ve montaj
pastası

Yüksek sıcaklık için yağlama
ve montaj pastası

Sertifikalar /
tesciller

Korozyon Koruması
Uygulama örnekleri

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Sertifikalar /
tesciller

Uygulamanız için faydaları

Gıda endüstrisi için
korozyon önleyici yağlayıcı

Klüberfood NH1 K 32

ISO 21469
NSF H1

– Demir içeren metallerinin korunması için şeffaf antikorozif film.
– Sık yıkanan ıslak alanlar için iyi korozyon koruması sağlar.
– Çalışma sıcaklığı aralığı 0 ila 80 °C.
– Sprey olarak da mevcuttur.

Gıda endüstrisi için temizleyici Klüberfood NK1 Z 8-001 Sprey
ve yağ sökücü

ISO 21469
NSF K1 & NSF K3

– Organik solventli temizleme maddesi.
– Plastikler ve metaller ile uyumlu yağ, gres, vaks ve reçine kalıntısı sökücü.
– Yağ alma araç ve ekipmanları için uygundur.

Gıda hazırlama endüstrisi için
su itici ürün

ISO 21469
NSF H1

– Tatsız ve kokusuz özel sprey yağ.
– İyi penetrasyon ve su itme özelliği. Elektrik kabinleri gibi kapalı alanlara ürünü spreylemeyiniz.

20

Klüberfood NH1 4-002 Sprey

21

Notlar
Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication München SE & Co. KG’den önceden
alınan yazılı izinle ve kaynak belirtildiğinde ve kopyası
iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki
genel deneyim ve bilgilerimize dayanmaktadır ve
teknik deneyime sahip kullanıcıya bilgi vermek
amaçlıdır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli
bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir.
Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle
ilgili ön testleri yapma yükümlülüğüne sahiptir.
Gerekmesi ve mümkün olması durumunda test örneği
yapabilmekteyiz. Uygulamanızı görüşmek üzere
bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle, Klüber Lubrication München SE & Co.
KG önceden haber vermeksizin bu broşürdeki bilgileri
değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Almanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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www.klueber.com.tr

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.
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