
LUBCON Produkter til 
levnedsmiddel- og den farmaceutiske industri 

H1 Certificerede smøremidler til  
               levnedsmiddel- og farmaceutisk industri 



LUBCON Produkter til 
levnedsmiddel- og den farmaceutiske industri 

      Dårlige  driftsbetingelse   såsom   fugtighed,  varme,   vand 

  forurening og brug af hygiejniske artikler, eller rensemidler ud   

 gør    en    enestående    udfordring     for    smøremidler   til   

    levnedsmiddelindustrien.     Udvælgelse      af     det  

     rigtige   smøremiddel,  bidrager   til  balancegangen 

     mellem maksimal   driftspålidelighed   og  sikkerhed 

     kontra   strenge  sikkerhedskrav.  
 

    I    forbindelse    med   OEM  producenter   fra   hele  

          industrien,  har   LUBCON   udviklet   en  omfattende 

     række  af  fremragende,  specielle  smøremidler for at 

     opnå    den    maksimale   maskinkapacitet.   LUBCONs  

   smøremidler overstiger  kundernes forventninger på mange 

områder. Grundet  høje  kvalitetsnormer  opnås  enestående 

og effektiv  ydelse, selv  under  vanskelige  forhold. 

Enestående langtidsholdbare smøremidler 
for levnedsmiddel- og farmaceutisk industri  

fra en kilde 

I mere end 30 år, har LUBCON udviklet specielsmøremidler tilpasset til at møde de præcise krav 

til levnedsmiddel og farmaceutiske industri. Produkterne er blevet tilpasset kundekravene for de 

forskellige industrier f.eks. bage- og kød forarbejdning, samt konserves og drikkevareproducen-

ter. Grundet deres fremragende slidstyrke sikre smøremidlerne en langtids ydelse og sikrer der-

ved maskindrift og produktivitet 



         Sikkerhed og effektivitet  
under vanskelige forhold 
           med højt ydende smøremidler 

Høje conveyor hastigheder, barske temperaturer og længere maskinbearbejdningstider, kræver ind-

sættelse af intelligente smøreteknologier. Brugen af det automatiske smørre system TLB 2000, mu-

liggør optimal og præcis smøring af conveyor kæde smøringspunkter. Dette reducerer olieforbruget 

og forhindre oversmøring og forurening af det færdige produkt. Hvorind levnedsmiddel eller farma-

ceutiske produkter er pakket, transporteret, tørret eller forarbejdet, vil brugen af smøresystemet TLB 

2000 forbedres maskineffektiviteten og levetiden. 

Optimal kædelevetid ved hjælp af  
 kunde tilpasset smøreteknologi 

 

LUBCON tilbyder en komplet H1, HALAL og Kosher godkendt og registreret 

smøreportefølje, som dækker alle tekniske smørebehov. Disse H1 specielpro-

dukter er anvendelige for et bredt anvendelsesområde, hvilket inkluderer smø-

ring af gear, glidelejer, glideskinner, kuglelejer, kæder, ruller, samlinger, skære-

elementer, og meget andet. Vort team tilbyder råd og vejledning, for individuelle 

og egnede smørevalg. 

 

 

H1   certificerede   smøremidler   opfylder  kravene   fra  USDA  

 (United States   Department  Administration)   samt   FDA  (Food   

and Drug Administration). Yderligere bliver Halal og Koshert komité  

certificerede  produkter løbende kontrolleret, af  HDC  (Halal  Industri   

Development  Corporation)  samt Kosher  komité.  Alle  ingredienserne  

er  derfor   omhyggeligt   identificeret  og  udvalgt,  både   i  kvalitet  og   

kvantitet.  Institutter  som   NSF,  InS  Services   og  HCS   analyserer 

produkterne   og   religiøse   retningslinjer.  Desuden   reviderer   de  

produktionslinier  og  udsteder tilsvarende  certifikater. Derudover skal  

alle  smøremidler, anvendt  i  fødevare  fremstilling, være lugt- og smagfri,   

fysiologisk,  uskadelig  og overholde  legale  krav. 



Turmocut LMI Serie/Turmocut SR serie 
Hel syntetisk skæreolie, ideal anvendelig for smø-
ring af tværklip- og rundsavssystemer inden for 
papir og bølgepapindustrien.  Specialt udvalgte 
grundmaterialer sikrer god vedhæftning og en 
fremragende smøring.  
 
 
Turmsilon K Serie 
Silikoneolier med et bredt temperaturområde op til 
250°C (482°F) og har samtidig en god lav tempe-
raturegenskab. De transparente polymethylsiloxa-
ner har en ekstra ordinær adskillelsesevne og er 
sammenlignelig med de fleste pakninger og ela-
stomere. Derfor er de ideelle egnet til opløsning 
og smøring til sammensætning af plastik/metal 
eller plastik/plastik. 
 
 
Turmosynth VG serier 
Fuld syntetiske gearolier med højtryksanvendelse. 
Anvendelig inden for et stort temperaturområde. 
Grundet deres gode vedhæftningsegenskaber 
giver disse specialolier en fremragendelangtids-
smøring. Derfor er de ideelt anvendelig for smø-
ring af hydrauliske systemer, gear, kæder, lejer, 
løfteanordninger og samlinger inden for fødevare- 
og emballageindustrier. 
 
 
Turmosynth Oil GV serie 
Fuldsyntetisk gearolie med høj iltningsmodstand. 
GV serien af olier er også anvendelige for lang-
tidssmøring af kæden og spindler, grundet deres 
brede temperaturområde. De bevirker en beskyt-
tende oliefilm på metaloverflader og opretholder 
en lav friktionskoefficent selv ved høj belastning. 
 
 
Turmosynth Oil PG Serie 
Disse syntetiske olier er anvendelige for brug ved 
høje temperaturer. De højtydende olier er karakte-
riseret ved en meget god tryk absorptionsevne og 
høj varmestabilitet. 
 
 
Turmosynth Oil HTC serie 
Højtemperatur kædeolie for smøring af conveyor-
kæder i emballageindustrien. Disse produkter 
minimerer smøreforbruget til conveyorkæder i 
højtemperaturovne, tørreovne og forhindre såvel 
rester som røgdannelse, selv ved høje temperatu-
rer. 
 
 
Turmosynth Oil SKE 320 
Syntetisk olie med specielt udvalgt EP-additiver til 
smøring af belastede transportkæder. Dette pro-
dukt skyr restdannelse og er anvendelig for opga-
ver i temperaturer op til 240°C (464°F). 
 
 
Turmosynth Oil 120 WG 
Denne syntetiske olie fordamper uden af efterlade 
rester ved høje temperaturer. Anvendt ved over 
220°C (428°F) danner den en glat, tør film 
Med god smøreegenskab op til + 900°C (1652°F) 

√ god overfladevedhæftning 
√ bredt arbejdstemperaturområde 
√ giver sikker beskyttelse mod frik-

tion og slid 
√ gode renseegenskaber 
 
 
√ lavt størkningspunkt 
√ god viskositets- og temperatur-

egenskaber 
√ høj overfladespænding 
√ høj trykstyrke 
√ fremragende til forsegling 

 
 
 

 
√ højtryksegnet 
√ god stabilitet imod ældning og ilt-

ning 
√ fremragende beskyttelse mod 

slid 
√ stor olierenhed 

 
 

 
 

√ lange olieskiftsentervaller 
√ høj belastningskapacitet 
√ god stabilitet imod ældning og ilt-

ning 
√ høj vedhæftning og krybeevne 
√ lavt fordampningstab 
√ bredt arbejdstemperaturområde 

 
√ høj iltningsmodstand 
√ fremragende slidbeskyttelse 
√ udvidet olieskiftintervaller sam-

menlignet med mineralolier 
√ højere gear levetid 

 
 

√ fremragende temperatur- viskosi-
tetsegenskaber 

√ stor slidbeskyttelse 
√ bemærkelsesværdig reducering 

af olieforbrug 
√ stor modstand mod ældnign 
√ lav fordampning 

 
√ høj bæreevne 
√ fremragende temperatur og 

viskusitetsegenskaber 
√ god slidbeskyttelse 

 
 
 

√ lugtfri 
√ modstandsdygtig mod tempera-

tur og iltning 
√ høj mekanisk bærekapacitet 
√ god tørsmøringsegenskab 

 
 

H1 Klassificerede Olier/Sprays 
 

Skæreolier 
 
 
 
 
 
 
 
Opløsningsmiddel/ 
varmetransmissi-
onsvæske 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gear og hydraulik-
olier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kædeolier 
 



Turmotemp oil 400 Serie 
Syntetisk, højtydende smøremiddel, baseret på 
perfluorineret polyether. Disse olier udviser 
fremragende ydelser ved høje temperaturer op 
til 300°C (572º F), hvilket muliggør lange smø-
reintervaller. Disse termisk og kemisk  stabile 
olier, har fortræffelig smøreegenskaber. De 
anvendes f.eks. som pakningsmiddel til vakuum 
og ilt installationer og som dielektriskt hydraulik 
og varme transmissionsvæske. 
 
 
 
Turmosynth oil GV Serie 
Hel syntetisk special olie for anvendelse til 
vacuumpumper. De er egnet for indsats i et 
stort temperaturområde og er modstandsdygtig 
mod høje tryk. Desuden er de modstandsdygti-
ge med iltning og beskytter mod elastomers og 
plastik.  
 
 
Compaguard FG Serie 
Fysiologisk uskadelig compressorolie til høje og 
lave arbejdstemperaturer. Disse specialolier er 
især anvendelig til langtidssmøring i f.eks. 
stempel eller skruecompressere og tillader 
olieskiftintervaller i op til 4000 timer. 
 
 
 
 
 
Turmofluid LMI 300 
Smag og logtfri universalolie til fødevare, kos-
metiske og farmaceutiske industrier. Anvendelig 
i områder der kræver god smøring og friktions-
reducerende egenskaber ved temperaturer op 
til 220°C (428°F). Disse olier minimire friktion 
på metaloverflader og beskytter mod slid og 
korrossion. 
 
 
Turmosynth oil 75 TF 
Universalolie med special PTFE additiver, der 
har optimal smøringsegenskaber og beskytter 
mod friktion og slid. 
 
 
 
 
 
 
Elefantenmilch (Elefantmælk) 
Sukkeropløselig smøremiddel for smøring af 
ventilarme, samlinger, cylindre, spindler, kæder 
og tænger. Grundet dens store gennemtræng-
ningsevne opløser den emulsioner og tillader et 
nemt olieskift.  
 
 
 
Turmosynth VG 1 og 2 
Fuld syntetiskflydende rence og opløsnings-
middel, som er foreneligt med metaller og ela-
stomers. De er anvendelige som fortyndel-
sesmiddel af olier for levnedsmiddelindustrien.  

H1 Klassificerede Olier/Sprays 
 

 
√ ikke brændbar 
√ lav fordampning 
√ ingen restdannelser 
√ modstandsdygtig mod højt tryk 
√ lav størkningspunkt 
√ fint forenelig med pakningsmateri-

aler 
 
 
 
 

 
√ neutral mod elastomers og plastik 
√ klarer højt tryk 
√ lav friktionskoefficient 
√ modvirker korrossion af ikke jern-

holdige metaller 
 
 

 
 

√ lavt olieforbrug 
√ øget kompressor ydelse 
√ minimere arbejdstemperaturen 
√ optimal beskyttelse mod friktion 

og slid 
 
 
 
 
 

√ fremragende overfladedækning 
√ høj iltningsstabilitet 
√ ingen dannelse af klæbestof 
√ fin smøring ved belastning 

 
 

 
√ god overfladedækning 
√ vandfortrængende og modstands-

dygtig ved højt tryk 
√ optimal krybning og smøreegen-

skaber 
 
 

 
√ opløser sukker 
√ fremragende korrosionsbeskyttel-

se 
√ vandopløselig 
√ metalvenlig 
√ smag- og lugtfri 

 
 
 

√ nem fjernelse og rensning af olie, 
fedt, voks og flæbestoffer 

√ fordamper uden restdannelser 
√ god krybeegenskab 

Olier for anvendelse i  
vakuum teknologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compressor olier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universalolier 
 

H1 Klassificeret rensning/ opløsningsmiddel 
 



Turmsilon LMI 5000 
Silicone fedt med gode smøreegenskaber, især 
ved lave og høje temperaturer. Produktet er 
udviklet til smøring af armaturer med EPDM 
pakninger, såvel som gummipakninger i pak-
kemaskiner. Den er neutral mod elastomers og 
modstandsdygtig over for infektions- og rens-
ningsmidler.  
 
 
 
 
Turmsilon GL 320 
Silicone fedt for anvendelse ved høje tempera-
turer. Produktet er neutral for elastomers så-
som NBR, EPDM og gummipakninger. 
 
 
 
 
Turmosynth 2000 Serie 
Vedhæftende smøremiddel anvendelig for 
smøring af øl og bar udstyr, såvel som aftap-
ningsinstallationer. Disse smøremidler fungerer 
godt grundet deres stabilitet ved meget lave og 
høje vandtemperaturer, såvel som mod skum. 
Fedterne af NLGI klassen 2 og 3 er også brugt 
til smøring af ruller og glidelejer såvel som 
tand- og snekkegear i levnedsmiddelindustrien. 
 
 
 
 
Turmosynthgrease LMI 2 
Specialfedt for anvendelse i f.eks. ventiler, 
haner eller armatur. Den har fine smøreegen-
skaber og er iltningsresistent. Den er desuden 
meget vedhæftende og modstandsdygtig over 
for damp. 
 
 
 
Turmosynthgrease AL Serie 
Semisyntetisk fedt med stor vedhæftningsfor-
måen. Disse fedter er egnet til styreskinner og 
vanger som f.eks. cylinderglider, ruller, kam- og 
knastskiver, tandstænger, rørforinger, vande-
anordninger i transportbånd samt forskellige 
lejer i ind- og udvendige ssektioner. 
 
 
 
 
 
Turmosynthgrease ALN Serie 
Syntetisk specialfedt som er modstandsdygtig 
for høje temperaturer og iltning. De er anvende-
lige for smøring af rulle- og glidelejer. Disse 
produkter viser meget fine smøringsevner med 
en lav friktionskoefficent og beskytter fint imod 
både korrosion og slid. 

√ Smag og lugtfri 
√ Temperaturvenlig 
√ Neutral mod skum 
√ god pakningsevne 
√ modstandsdygtig for koldt og varmt 

vand 
 
 
 
 
 

√ fysikologisk uskadelig 
√ specialanvendelig ved høje og lave 

temperaturer 
√ neutral mod skum 
√ god pakningsevne 

 
 
 

√ smag og lugtfri 
√ ekstrem modstandsdygtig over for 

desinficering og rensemidler 
√ modstandsdygtig mod mælk og 

frugtsyrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ neutral mod skum 
√ fysiologiskuskadelig 

 
 
 
 
 
 

√ smag og lugtfri 
√ god vedhæftning 
√ modstandsdygtig for koldt og varm 

vand 
√ god beskyttelse mod slid 
 
 
 
 
 
 
√ modstandsdygtig over for koldt og 

varmt vand 
√ god korrosionsbeskyttelse 
√ høj trykstyrke 
√ enestående termisk stabilitet 
√ god modstand mod kolde og varme 

omgivelser 

H1 Klassificerede fedter/pastaer 
Fedter til montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styreskinner og vanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rulle- og glidelejer 



H1 Klassificerede fedter/pastaer 

Turmotemp II/400 (CL) serie 
Disse langtidsholdbare højtemperatur fedter er 
karakteriserede ved deres høje termiske stabili-
tet og slidbeskyttelse. De er neutrale mod de 
fleste elastomere og er meget lyddæmpende. 
De syntetiske speciale smøremidler er oftest 
anvendt i glidelejer og conveyor rullerved høje 
temperaturer f.eks. i bageovne og ventilatorer. 
 
 
Turmopast TAS LMI 
Metalfri monterings- og løsningspasta med H1 
registrering for brug i høje temperaturområder 
op til 1200°C (2192°F). Monteringspastaen 
giver vedvarende smøring og adskillesesvirk-
ning, selv ved hårde tryk inden for et bredt 
temperaturområde. Den er egnet for smøring af 
styrestifter, bøsninger, kædeled og andre lig-
nende komponenter. 

√ Ikke flammebar 
√ Optimal korrosionsbeskyttelse 
√ Høj holdbarhed og ilt stabilitet 
√ Meget fin friktions- og slidbe-

skyttelse 
 
 
 
 
 

√ Lav friktionskoefficent 
√ Giver optimal beskyttelse mod 

gnidningskorrosion 
√ Lange vedligeholdelsesinterval-

ler 

Fedter og Pastaer 

Olier 

Rense/opløsningsmidler 

*Temperaturer gælder hele produktserien. Arbejdstemperaturen af de individuelle produkter kan variere. 



 

Udforsk anvendelsesmulighederne 
af centralsmøringsenheden  

TLB 2000 i fødevareindustrien ved 
at se dette QR scanner. 

Hvis du kunne tænke dig af vide mere om vore produkter 
og tjenester, er du velkommen til at kontakte os. 
 

A.H. International A/S 
Specialartikler til industrien 

Essen 8 C ▪ 6000 Kolding ▪ Danmark 

Tlf: +45 75 50 11 00 ▪ Fax: 75 50 20 21 ▪ Email: ahi@ahi.dk ▪ Web: www.ahi.dk 

mailto:ahi@ahi.dk

