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Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne sp. z o. o.  
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków  

 

 

INFORMACJA TECHNICZNA 

                                             ALITEN PS 
H-HŻ-6071-226/16/D 

Ważny do: 2019-10-08 

 

 

 

 
1. INFORMACJE O PRODUKCIE 

Smar Aliten PS wytwarzany jest przez zagęszczenie oleju białego wazelinowego 

kompleksowymi mydłami glinowymi. Zawiera w swoim składzie wysokiej jakości inhibitor 

utleniania. Dzięki kompleksowej strukturze smar Aliten PS posiada szeroki zakres temperatur 

użytkowania, dobrą odporność na działanie wody, niezwykle wysoką stabilność mechaniczną 

oraz dobrą przyczepność do powierzchni.  

Smar Aliten PS posiada atest świadectwa jakości zdrowotnej, wydane przez NIZP-PZH 

Państwowy Zakład Higieny (Zakład Bezpieczeństwa Żywności) o numerze H-HŻ-6071-

226/16/D, dopuszczające ten smar do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego. 

 

2. ZASTOSOWANIE 

Przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych maszyn i urządzeń pracujących 

w przemyśle spożywczym. Polecany do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie 

smaru dopuszczonego do incydentalnego kontaktu z żywnością. Jasna barwa i transparentność 

pozwalają na łatwą obserwację smaru podczas eksploatacji. Niska lepkość oleju bazowego 

sprawia, że smar Aliten PS może być stosowany przy wysokich prędkościach łożyskowych. 

Zakres temperatur pracy smaru wynosi od -30°C do 120°C.  
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3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

 

 

4. MAGAZYNOWANIE 

Smar Aliten PS należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 

suchych. Dopuszcza się przechowywanie smaru do 2 lat. 

 

5. KONTAKT 

 
tel.: +48 12 421 59 08 

mobile: +48 664 099 045 

e-mail: sprzedaz@naftochem.pl 

www: http://naftochem.pl/ 

 

 

 

 

Lp. Badany parametr ALITEN PS 

1 Klasa konsystencji NLGI 2 

2 Lepkość oleju bazowego  w 40oC, [cst] 20,0 

3 Barwa Jasnożółta 

4 Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25ºC  260–300 

5 Temperatura kroplenia, [ºC] > 220 

6 
Wydzielanie oleju w temperaturze 100ºC/24h, nie wyższe niż 

[%] 
5 

7 
Stabilność mechaniczna, zmiana mikropenertacji po 4 godz. 

wałkowania w temperaturze 60ºC, nie wyższa niż [%] 
25 

8 
Największa dopuszczalna prędkość (dla łożysk tocznych), 

[mm/min] 
200 000 

tel:%2B48%20513%20049%C2%A0288
mailto:sprzedaz@naftochem.pl

