
 

 

 

PX3-701 

+98 912 5343 599 

+98 919 4365 681 

+98 86 4528 3020  

 شهرک صنعتی پرندک
55خیابان گلستان . واحد   

 
 

www.px3lube.com 

info@px3lube.com 

کی گریس  کلسیم کمپلکس گریذ خورا

 ره حرارت باال با سطح عملکرد عالیگریس چوذ موظو

 توضیحات:

 کمپلکس کلسیمو غلیظ کووذه ظابون با شاخض گراىروی باال  گریذ خوراکی وایتبر پایه روغه  PX3-701گریس چوذ موظوره  

با گریذ (، ضذ سایش، ضذ خوردگی و آىتی اکسیذان EPی افزودىی های تحمل فشار )همچویه ایه گریس دارا  تولیذ شذه است.

کی  مخطوص  PX3-701 سیگر گریس و طوالىی تر شذن عمر آن می شوىذ.است که موجب باال رفته سطح عملکرد خورا

 شذه است. یطراح امکان برخورد آن با مواد غذایی وجود داردکه  , اتطاالت, زىجیر ها, محرک ها و هر قطعه ایها بیریوگ یرواىکار

 
 ویژگی ها:

  تولیذ شذه بر اساس استاىذاردNSF H1 

  کثر  عالیعملکرد     +C 180°در دمای باال تا حذا

 کسیذاسیون ت عالیمقاوم  در برابر ا

 سایش و زىگ زدگیلز در برابر فت از سطح ظمحاف 

 بسیار ضذ آب  

 عالیمکاىیکی  پایذاری 

 عمر طوالىی 

 جدول آنالیز:

 کاربرد ها :

 تجهیزات فراوری مواد غذایی 

 جیر ها و ها, اتطاالت, محرک های خطی, زى بیریوگ

رواىکاری هر قطعه ای که احتمال برخورد آن با مواد 

 غذایی وجود دارد.

 گریس کلسیم کمپلکس با دیگر گریس ها از نکته :

آلومیویومی و گریس های جمله گریس های 

سازگاری ىذارد, در ىتیجه قبل از استفاده  لیتیومی

از ایه گریس, محل رواىکاری را کامال پاک کویذ تا از 

 مخلوط شذن ایه گریس ها با هم جلوگیری شود.

 
 
 

Specifications Methods Conditions Unit PX3-701/1 PX3-701/2 

Base oil type    White oil White oil 

Base oil viscosity @ 40 °C ASTM D 445  cSt (mm²/s) 70 70 

Thickener type    Calcium Complex Calcium Complex 

Dropping point ASTM D566  °C >250 >250 

NLGI Consistency   NLGI- class 1 2 

Worked penetration ASTM D217 60 Dh mm/10 310 – 340 265 – 295 

Operating Temperature Range 
-20 °C to + 150 °C  

(Peak +180 °C) 
-20 °C to + 150 °C  

(Peak +180 °C) 

Color Cream-Light Yellow Cream-Light Yellow 

 

  


