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Az eni Myrtus HT teljesen szintetikus (PAO) alapú, nagy teljesítményű, élelmiszeripari 

felhasználásra alkalmas ún „food grade” lánckenő olaj sorozat.            

 

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK) 

 

ISO VG 150 220   320   

Külső  Áttetsző, 

színtelen 

Áttetsző, 

színtelen 

Áttetsző, 

színtelen 

Kinematikai 

viszkozitás 40 °C -on 

mm²/s 150 
220 320 

Kinematikai 

viszkozitás 100 °C -

on 

mm²/s  

19,2 24 34,1 

Viszkozitás index  146 148 150 

Lobbanáspont °C 280 280 280 

Folyáspont °C -30 -30 -30 

4 golyós berendezés 

kopási átmérő 

mm <0,6 <0,6 <0,6 

Felhasználhatósági 

hőmérséklet 

tartomány 

oC -25/+180 -25/+180 -25/+180 

Sűrűség 15 oC-on kg/m3 868 872 877 

 

TULAJDONSÁGOK 

Az eni Myrtus HT NSF H1 jóváhagyással és regisztrációval rendelkező kenőolaj sorozat, 

kifejezetten olyan felhasználási helyekre ahol az olaj érintkezhet a feldolgozott élelmiszerrel.   

Az NSF H1 regisztrációval rendelkező kenőanyagok megfelelnek a HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) rendszer követelményeinek. 

 

Az eni Myrtus HT kenőolajok kizárólag FDA Group 21 CFR 178.3570 elfogadással 

rendelkező komponenseket és adalékokat tartalmaznak.  

Az eni Myrtus HT kenőolajok nem tartalmaznak  

 géntechnológiával módosított anyagokat 

 allergiát okozó anyagok, úgymint: dióolaj, szója olaj, tejtermékek, ipari melléktermékek   

 állati eredetű anyagok.  

 

Az eni Myrtus HT kenőolaj sorozat a következő fő tulajdonságokkal rendelkezik: 

 lerakódás és kokszosodás mentes felület biztosítása magas hőmérsékleten is  

 kiemelkedő tapadó és kúszó képesség  

 kiemelkedő kopásgátló tulajdonság, hosszú lánc élettartam biztosítása  

 kiemelkedő oxidáció és korrózióálló tulajdonság 

 kiváló hideg oldali tulajdonságok 

 hosszú olajcsere periódus  

 

Az eni Myrtus HT összeférhető az élelmiszeriparban használatos, valamint a normál tömítő 

anyagokkal is. 
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ALKALMAZÁSOK 

Az eni Myrtus HT használható az élelmiszer, gyógyászai és kozmetikai iparban üzemelő 

láncok, konveyor pályák, csapágyak, csúszóvezetékek, töltő-és csomagoló sorok kenésére. 

Kifejezetten ajánlott: 

 magas hőmérsékleten dolgozó láncok, konveyor sorok kenésére pl. pékségek, 

sütőüzemek, sterilizáló és homogenizáló berendezések.  

 nedves párás környezetben dolgozó berendezések kenésére  

Az eni Myrtus HT alkalmazható bemártásos, csepegtetéses, szórásos, és ecsetelési 

felhordással 

 

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK 

 

Az eni Myrtus HT sorozat az alábbi NSF H1 regisztrációval rendelkezik 

  

eni Myrtus HT 150:  no 151334 

eni Myrtus HT 220:  no 151335 

eni Myrtus HT 320:  no 151336 

  

 

Az eni Myrtus HT sorozat „Kosher” és „Halal” regisztrációval rendelkezik. 

 

 

Az eni Myrtus HT kenőolaj sorozat az ISO 21469 szabvány szerinti gyártóüzemben készül. 
 

Megjegyzés: 

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől 

és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 oC és +40 oC között 

tárolni. 
 


