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BEZPEČNOST POTRAVIN JE DŮLEŽITÁ

REGISTROVANÁ MAZIVA,
ZÁRUKA KVALITY

Použití maziv v potravinářské výrobě je nezbytné,

ale představuje riziko při náhodném styku s potra-

vinami během výroby. Zárukou maximální bezpeč-

nosti je použití maziv splňujících požadavky FDA 

(Amerického Úřadu pro Potraviny a Léčiva). Stejné 

požadavky platí také v Evropě a určuje je směrnice 

EHEDG č. 23 (Výroba a použití maziv pro

potravinářství). 

Při registraci maziv pro oblast potravinářství se 

zohledňují předpisy a doporučení NSF Internati-

onal. Veškeré údaje o registrovaných 

mazivech jsou zveřejněny v data-

bázi e-White Book (elektronické 

Bílé knize). Najdete ji na stránce  

www.nsf.org.

NSF používá v procesu registrace několik 

kategorií maziv.

Pouze maziva kategorie NSF H1 mohou přijít do 

náhodného styku s potravinami! Maziva jiných NSF 

kategorií nesmí přijít do přímého ani náhodného 

kontaktu s potravinami. 

Neriskujte! Používejte vysoce výkonná maziva MOL 

určená pro potravinářský průmysl, která mají registra-

ci NSF H1 a zároveň zvýší výkonnost vašeho provozu.

Potravinářský průmysl je oblast, která se řídí 

přísnými pravidly - potraviny nesmí ohrozit zdra-

ví spotřebitele.

Všichni účastníci potravinářského dodavatel-

ského řetězce mají velkou odpovědnost. Musí 

splnit všechny požadavky a normy pro zaji- 

štění bezpečnosti potravin, a to jak vstupních 

surovin, tak i všech částí výrobního procesu 

včetně zařízení.

Jednou z důležitých záruk potravinářské bez-

pečnosti je systém HACCP. Eliminuje faktory, 

které by mohly ohrozit zdraví spotřebitele, a po-

máhá zachovat kvalitu koncových produktů 

během celého výrobního procesu.



BEZPEČNOST
VYSOKÁ
VÝKONNOST

MOL POTRAVINÁŘSKÁ MAZIVA
BEZ KOMPROMISŮ

ÚSPORA
NÁKLADŮ

Všechna potravinářská maziva MOL 

mají registraci NSF H1, která umož-

ňuje jejich používání ve všech ob-

lastech potravinářského průmyslu, 

od farem až po restaurace.

Jejich vysoká kvalita je zaruče-

na systémy řízení kvality (ISO 

90012000) a životního prostředí 

(ISO 140012004).

MOL maziva pro potravinářství jsou 

vyrobena na bázi syntetických zá-

kladových olejů a speciálních aditiv.

Vyrovnají se nebo svými vlastnostmi 

převyšují běžně používaná maziva.

Vlastnosti syntetických potravinář-

ských maziv jsou podstatně lepší než 

vlastnosti maziv vyrobených z mine-

rálních bílých nebo rostlinných olejů.

Produkty z řady MOL pastvinářských 

maziv vyrobené na bázi PAO (poly- 

alfaolefinů) jsou nejen bezpečné, ale 

i ekonomicky výhodné.

Nižší spotřeba maziv a nižší ná-

klady na jejich skladování

 prodloužený výměnný interval 

díky vynikající tepelné a oxidač-

ní stabilitě.

Snížení počtu používaných maziv

 možnost použití v širokém teplot-

ním rozsahu

zachování vlastností i pod vlivem 

agresivního prostředí

kompatibilita s minerálními oleji

Snížení nákladů na údržbu

 vytvářením stabilního mazacího 

filmu chrání zařízení před opo-

třebením

zabraňují kavitaci díky vynikající 

odlučivosti vzduchu

zajišťují ochranu proti korozi

Potravinářská maziva MOL jsou 

šetrná k životnímu prostředí

 produkují méně odpadu určené-

ho k likvidaci

jsou netoxická
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PORTFOLIO PRODUKTŮ

PRODUKT POUŽITÍ POPIS PRODUKTU
KINEMATICKÁ

VISKOZITA
40 °C/100 °C

INDEX
VISKOZITY

BOD
TEKUTOSTI °C

H
yd

ra
ul

ic
ké

 s
ys

té
m

y MOL Food Hyd 32
NSF H1: 142128 hydraulické systémy, které 

pracují při vysokém tlaku málo 
a mírně zatížené převodovky

cirkulační olejové systémy

mazací systémy na bázi olejové 
mlhy

dlouhá životnost díky výjimečné 
oxidační stabilitě

vynikající ochrana proti opotřebení

ochrana povrchu materiálů vůči 
vlivu vlhkosti

ochrana proti kavitaci

vynikající odlučitelnost vody

32/6 137 <–44

MOL Food Hyd 46
NSF H1: 142129

46/8 145 <–41

MOL Food Hyd 68
NSF H1: 142130

68/10,5 145 <–40

P
ře

vo
do

vk
y MOL Food Gear 100

NSF H1: 142131

 uzavřené převodovky 
používané v potravinářském 
průmyslu:

normální nebo vysoké zatížení

ozubené převody s přímými 
zuby, spirálové a hypoidní 
převody

mazání řetězů

mazací systémy na bázi olejové 
mlhy

dlouhá životnost

vysoká odolnost vůči oxidaci při 
vysokých teplotách

vynikající ochrana před 
opotřebením a korozí

kompatibilní s měděnými 
a mosaznými částmi

nízká tvorba usazenin, laků 
a karbonu

výborná odolnost vůči pěnění

100/14 145 <–39

MOL Food Gear 220
NSF H1: 142132

220/25 145 <–35

K
om

pr
es

or
y MOL Food Comp 46

NSF H1: 142133 pístové a rotační kompresory 
dopravující inertní plyny

vývěvy

pneumatické systémy

vynikající ochrana před 
opotřebením a korozí

nízká tvorba usazenin, laků 
a karbonu

vynikající odlučitelnost vody

snížená spotřeba oleje díky nízké 
těkavosti

dlouhá životnost oleje, snížená 
spotřeba oleje

46/8 145 <–41

MOL Food Comp 100
NSF H1: 142134

100/14 145 <–39

M
az

án
í ř

et
ěz

ů

MOL Food Chain 100
NSF H1: 142136

hnací a dopravníkové řetězy 
pracující při vysokých teplotách

dlouhá životnost řetězu 
díky vynikající ochraně před 
opotřebením a roztahováním 
a mimořádné odolnosti vůči zátěži

méně častá potřeba promazávání 
díky nízké těkavosti

vynikající ochrana proti korozi

snadné čištění díky nízké tvorbě 
usazenin, laků a karbonu

odolnost vůči vymývání vodou

100/14 145 <–39

MOL Food Chain 220
NSF H1: 142137

220/25 148 <–35

MOL Food Chain spray
NSF H1: 142138

- - -

S
pe

ci
ál

ní
 v

ýr
ob

ky

MOL Food Penetrating  
NSF H1: 142139

klouby, zvedáky, řetězy

závitové tyče a podpůrné kladky

 vynikající penetrační schopnost

vynikající ochrana proti opotřebení

výborná ochrana proti korozi

odolnost vůči krátkodobým 
teplotním šokům

- - -

MOL Food Silicon
NSF H1: 142140

třecí části

na uvolnění pryžových 
a plastových materiálů

 udržuje povrchy čisté díky vysoké 
odolnosti vůči tvorbě usazenin

výborná odolnost vůči chemikáliím

zabraňuje elektrostatickým účinkům

vhodné pro použití v širokém 
rozsahu teplot

- - -
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MAZIVA PRO POTRAVINÁŘSTVÍ VYŽADUJÍ SPECIÁLNÍ ZACHÁZENÍ

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:

  Maziva skladujte na suchých místech 

s dostatečným větráním při pokojové 

teplotě

  Po použití balení vždy uzavřete!

  Potravinářská maziva skladujte oddě-

leně od ostatních maziv!

POUŽITÍ:

  Před použitím zkontrolujte, zda není 

obal poškozen: těsnění musí být nepo-

rušeno a prostor kolem uzávěru musí 

být čistý!

  Po použití obal zavřete!

  Pro přepravu maziv NSF H1 smějí být 

použita pouze originální balení nebo 

jednoznačně označené kontejnery!

PŘECHOD NA POTRAVINÁŘSKÁ MAZIVA

TŘÍDY NSF H1:

  Před naplněním zařízení je nutné celý 

systém vyčistit.

  V případě smíchání potravinářských 

a nepotravinářských maziv již tato 

směs nesplňuje požadavky potravi-

nářské kvality NSF H1!

  Pokud se taková směs použije, do-

poručujeme zkrátit výměnný interval 

oleje, aby bylo co nejrychleji dosaženo 

vyhovující kvality produktu.

NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI MAZIVY A OBALY:

  Uschovejte použitý olej a prázdné oba-

ly na místech určených ke skladování 

tohoto druhu odpadu!

  Zabraňte úniku do kanalizace, půdy 

nebo vodních toků.

PRODUKT POUŽITÍ POPIS PRODUKTU POUŽITÍ

KONZIST-
ENCE
(NLGI

KLASIFIKACE)

TYP 
ZPEVŇOVADLA

ROZSAH

POUŽITÍ

°C

G
re

as
es

MOL Food Grease 00
NSF H1: 142055

  nízce a středně zatížené 
převodovky

  klouby, zvedáky a řetězy

  odolný vůči vodě

  vynikající ochrana proti 
korozi

  vynikající ochrana před 
opotřebením

  nízká ztráta energie díky 
nízkému koeficientu tření

  odolává slabým kyselinám 
a zásadám

  nízká spotřeba maziva díky 
dobré přilnavosti

převodovka 00
hlinitý

komplex

–30 °C
↔

+140 °C

MOL Food Grease 1
NSF H1: 142056

   kluzná a valivá ložiska

  centrální mazací systémy

kluzné
ložisko

1
hlinitý

komplex

–30 °C
↔

+140 °C

MOL Food Grease 2
NSF H1: 142057

valivé
ložisko

2
hlinitý

komplex

–30 °C 
↔

+150 °C
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SLUŽBY

Výběr vhodného maziva vyžaduje odbornou znalost 

a zkušenost, aby se využily všechny výhody, které 

maziva nabízejí. Náš tým odborníků poskytuje plnou 

podporu specialistům z partnerských a zákaznických 

firem.

LUBCHECK DIAGNOSTIKA
OLEJŮ A STROJŮ

Diagnostika LubCheck je mezinárodně uznávaná me-

toda analýz, která pomáhá odhalit zhoršení kvality 

oleje (stupeň stárnutí oleje, degradace) a identifikovat 

jakékoli možné poškození techniky dříve, než dojde 

k závažným poruchám, prostojům a nákladům na 

údržbu. 

Pravidelný rozbor maziv umožňuje monitorovat 

stav strojů, odhalit skryté poruchy a vyvarovat se 

tím narůstání počtu nákladných poruch.

VÝHODY
LUBCHECK DIAGNOSTIKY:

 zjištění nepředvídatelných poruch  

v raném stadiu

odhalení skrytých poruch zařízení a jejich 

nesprávného chodu

snížení nebo odstranění prostojů

snížení nákladů na údržbu

jednodušší a přesnější plánování údržby

optimalizace výměnných cyklů olejů

zvýšení spolehlivosti strojů

VYHODNOCENÍ MAZÁNÍ

Správné řízení procesu mazání zvyšuje spolehlivost 

a ziskovost výroby. Výběr vhodného typu maziva do-

poručujeme pravidelně přehodnocovat!

Náš odborný tým s dlouholetými zkušenostmi vám 

s tím pomůže. Během vyhodnocení procesu mazání 

vám poskytne odborné poradenství jak dosáhnout 

efektivnějšího a ekonomičtějšího mazání.

Více o LubCheck diagnostice a vyhodnocení mazání 

najdete v samostatné brožuře.
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DOSTUPNÁ BALENÍ



Naše služby v oblasti mazání:

 Konzultace procesu mazání

 LubCheck diagnostika olejů a strojů

 Vyhodnocení mazání

 Údržba maziv na místě

 Audit technlogie mazání

 Školení

VÁŠ PARTNER:


