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WYSOKOTEMPERATUROWY BIAŁY SMAR 

Opis 

Najwyższą odporność na 
wymywanie wodą, ochrona przed 
substancjami żrącymi, środkami 
czyszczącymi, płynami produkcyjnymi  
i parą oraz niezwykła skuteczność w 
wysokich temperaturach to cechy 
wyjątkowego produktu jakim jest 
W ysokotemperaturowy Biały 
Smar Chester ton ®  629.  

Najwyższe j  jakości  Smar 
Chesterton®  629 jest bardzo 
wytrzymały na wymywanie i sprawdza 
się nawet w bardzo ciężkich warunkach 
pracy. Ponieważ posiada  temperaturę 
kroplenia 260°C nie topi się ani nie 
wypływa z układu. 

Produkt jest dopuszczony do użytku 
w przemyśle spożywczym. Spełnia 
normy FDA i został zarejestrowany 
przez NSF pod 
 nr 178.3570 i 177.1550. Może być 
stosowany w przemyśle spożywczym i 
produkcji napojów, w zakładach 
przetwórstwa mięsa i drobiu oraz  
w przemyśle farmaceutycznym. 

Preparat jest niebrudzący, stąd 
użycie Smaru Chesterton ®  629 
pozwoli w znacznym stopniu 
zapobiec powstawaniu plam często 
spotykanych na podłodze, ścianach, 
wyposażeniu. Stosowanie w przemyśle 
włókienniczym lub papierniczym pozwoli 
uniknąć strat w związku  
z zabrudzeniami surowców. 

W ysokotemperaturowy Biały 
Smar Chesterton ®  629 jest 
praktycznie bezwonny i bezsmakowy. 
Jest idealnym rozwiązaniem  do 
konserwacji urządzeń w przemyśle 
spożywczym; nie zawiera tłuszczów 
zwierzęcych ani olejów, nie ulega 
zjełczeniu. 

Skład 

W ysokotemperaturowy Biały 
Smar Chesterton ®  629 jest 
preparatem na bazie najwyższej jakości 
olejów mineralnych. Zastrzeżona 

mieszanka zagęszczająca oraz 
kombinacja innych dodatków 
zapewniają wyjątkowe własności 
przeciwzużyciowe, odporność na 
ścinanie i wymywanie. Wzbogacenie 
smaru cząstkami PTFE ma wielorakie 
korzyści: 

 
▪ Lepsza smarowność - niski 

współczynnik tarcia dla PTFE 
przyczynia się do  lepszej 
smarowności i mniejszego zużycia 
maszyn; 

▪ Zwiększona odporność na 
przenoszone obciążenie - cząstki 
Teflonu* o rozmiarach rzędu mikrona 

zabezpieczają urządzenia nawet 
podczas pracy w warunkach 
najwyższego ciśnienia; 

▪ Dodatkowy czynnik zabezpieczający – 
PTFE zapewnia tymczasowe 
smarowanie, nawet w przypadku, gdy 
olej spali się. 

W ysokotemperaturowy Biały 
Smar Chester ton ®  629 jest stabilny 
chemicznie, jego komponenty nie 
wchodzą w reakcję z metalami, gumą, 
plastikiem. 

 
* - Zastrzeżony znak firmy DuPont 
 

Typowe Własności Fizyczne   

Kolor przeźroczysto-biały 

Konsystencja, NLGI 2 

Struktura gładki, kleisty 

Gęstość względna 0,8 

Olej bazowy Biały olej mineralny 

Substancja zagęszczająca 
zastrzeżona, nietopniejąca 

mieszanka 

Cząstki smarne rozdrobniony proszek teflonowy 

Zakres temperatur stosowania  -34°C do 204°C 

Temperatura kroplenia (ASTM D 2265)  260°C+ 

Penetracja (ASTM D217) 265-295 

Test czterokulowy (kg)  (ASTM-D2596) 

Wskaźnik obciążenia zespawaniem 
48,6/160 

Lepkość oleju bazowego: (ASTM-D  445)| 

38°C 
350SSu 

Odporność na wymywanie wodą (ASTM-D1264) 

79°C 
0,1 - 0,2% 

 

KARTA PRODUKTU 
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Zalecane zastosowanie: 

W ysokotemperaturowy Biały 
Smar Chester ton ®  629 sprawdzi  
się wszędzie tam, gdzie 
konwencjonalne smary nie wytrzymują 
ścinania, wysokiej temperatury pracy lub 
obciążenia. Stosowany może być  
również w przemyśle spożywczym. 
Odporność na wysokie temperatury i 
biało-przeźroczysty kolor czynią go 
wszechstronnym w użyciu. 

 

Typowe zastosowania: 

▪ Smarowanie ślizgów, prowadników 

▪ Łożysk ślizgowych i tulejek 

▪ Wszystkie typy łożysk 

▪ Łańcuchy smarowane smarem 

▪ Koła zębate i krzywki 

▪ Połączenia i wałki wielowypustowe 

 

Jak również inne ruchome części  
w urządzeniach spotykanych  
w przemyśle spożywczym 
farmaceutycznym i kosmetycznym takie 
jak: 

▪ Urządzenia do napełniania butelek  
i kartonów 

▪ Napełniacze past i sosów 

▪ Taśmy i rolki przenośników 

▪ Podajniki owoców 

▪ Urządzenia puszkujące 

 

Własności 

▪ Praktycznie nieprzepuszczalny dla 
wody i pary 

▪ Punkt kroplenia powyżej 260ºC 

▪ Zwiera PTFE 

▪ Gładka, lepka struktura 

▪ Wysoka adhezja do metalu 

▪ Posiada świadectwo NSF H1  
nr 133936 

▪ Zgodny z normami FDA 

▪ Nie posiada smaku 

▪ Bezzapachowy 

 

Sposób użycia 

 Nakładać smarowniczką lub ręcznie 
pędzlem. 

Środki ostrożności 

 Nie palić przy aplikacji smaru, nie 
dotykać produktów tytoniowych. Po 
nałożeniu umyć dokładnie ręce. Przy 
temperaturze powyżej 260°C powstają 
opary, które mogą być szkodliwe dla 
zdrowia. Przechowywać z dala od dzieci. 
Przed użyciem produktu zapoznać się z 
kartą bezpieczeństwa produktu, lub 
odpowiednimi przepisami BHP.  

. 


