
Foodmax Clean Spray er en fødevaregodkendt affedtningsmiddel. Den �erner 

effek�vt fedt og olierester mv. Baseret på naturlig citrus olie, som er biologisk ned-

brydeligt og kan bruges sikkert  med minimalt sikkerhedsudstyr. NSF og INS C-1 

registreret. 

Anvendelse: Fjerner olie, fedt, limrester og graffi�, slam, polymerforbindelser og 

lignende svære at �erne stoffer. Foodmax Clean Spray kan bruges �l de vanskelig-

ste rengørings og affedtnings opgaver, fordi den ikke indeholder aggressive ingredi-

enser. Den vil ikke skade malet overflader eller sarte aluminiums dele, eller e-erla-

de striber eller ple.er. 

Foodmax DDO Spray er frems�llet af vegetabilsk olie/esterbaseret olie og særlige 

addi�ver og giver en problemfri og meget ren anvendelse, som slipmiddel o.lign. 

Forbruget rig�g meget i forhold �l konven�onelle slipmidler såsom solsikkeolie.  

Foodmax DDO Spray kan bruges i direkte kontakt med de forarbejdede produkter. 

Foodmax DDO Spray er 3-H godkendt. Sikrer fremragende ”slip” af dej, kød, fisk 

mv. Ikke-gi-ige og biologisk nedbrydelige. Høj stabilitet over for oxida�on. Mod-

standsdyg�g overfor gummidannelse. Ingen lugt på det færdige produkt, og påvir-

ker ikke smagen. Kan påføres med automa�sk spray-systemer, hånd spray eller 

børste. Giver bedre bevarelse af udstyr. 

Foodmax DWF Spray er et fødevareregistreret mul�-purpose gennemtrængende 

smøremiddel med overlegne vandgennemtrængende/forskydende egenskaber. 

Foodmax DWF Spray er et sikkert smørende, vandgennemtrængende smøremid-

del og er ideel �l brug på let belastede kæder, lejer og glideføringer i fødevareindu-

strien og andre rene miljøer. Temperaturområde -30 °C �l +145 °C. Gode an� slid 

egenskaber. Gode vandgennemtrængende egenskaber. Fremragende penetra�on. 

Uovertruffen korrosionsbesky.else. Indeholder ikke mineralske carbonhydrider, 

animalsk afledte materialer, nøddeolie eller gene�sk modificerede ingredienser.  

Foodmax Easy Spray, hvid paraffin olie (Medical Grade) �l all-round smøre opga-

ver. Foodmax Easy Spray er et universel smøremiddel �l brug i fødevareindustrien 

o. lign., hvor der kan forekomme �lfældig kontakt med fødevarer. Egnet �l de fle-

ste smøreopgaver, hvor der er middel belastning. NSF-H1  og INS-3H registreret. 

Foodmax Easy Spray kan bruges som et generel smøremiddel, som en ikke klæbrig 

kæde olie, �l lejer og glidere med lav belastning, hængsler og �l rengøring og be-

sky.else af rusBrit stål. Foodmax Easy Spray kan anvendes som et fødevarekvalitet 

slipmiddel. 
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Foodmax Mul� Spray er et all-round smøremiddel �l fødevare-, drikkevare-, medici-

nalvare- og dyrefoderindustrien. 

Foodmax Mul� Spray med PTFE er et meget klæbende hvid fødevarekvalitet smøre-

middel. Sprayen indeholder en fødevarekvalitet synte�sk olie og en 4%  levnedsmid-

delkvalitet PTFE (også kendt som Teflon). 

Smøring af kæder, transportører og føringer, samlinger, glidere, små lejer eller en-

hver anden applika�on, der kræver et fødevareregistreret højtydende smøremiddel. 

Også egnet �l smøring af maskiner i teks�l-, papir og grafisk-, plast-, tobaks- og ele-

vator industrien. Uovertruffen�l motorcykel kæder og go-carts.                               

Foodmax mul�spray anbefales ikke �l lave temperaturer. 

Effek�v smøring af bolte, bøsninger osv. Ekstern besky.else mod rust og oxida�on 

Intern besky.else mod slitage og frik�on. Ekstremt vandafvisende. Meget høje tem-

peraturer egenskaber. Holder kæden fri for støv og snavs. Undgå slid. Meget økono-

misk i brug. Forlænger kædens liv. Ren dri-.  

Foodmax Grease Spray er et højtydende fødevaregodkendt hvidt fedt, klæbrigt og 

vand / damp resistent. Velegnet �l åbne gear, glidere, føringer, transportbånd, 

lejer etc. Giver en fantas�sk korrosionsbesky.else. Også egnede som montage 

pasta. -40 °C �l +180 °C. NSF-H1 registreret. 

Foodmax Grease Spray kan bruges �l generel smøring, kurver, hængsler, styr, gli-

deføringer, kæder og højt belastning lejer i fødevareindustrien. De.e produkt er 

meget velegnet �l brug, når et høj temperatur smøremiddel er påkrævet, eller ved 

smøring af vandven�ler og haner. 

Foodmax Silicon Spray. Højtydende fødevareregistreret fedt i spraydåser 

Foodmax Silicon Spray er et siliconebaseret, an�-klæbende og smørende, med me-

get høj temperatur resistens. NSF-H1 registreret �l brug i fødevare-, drikkevare-, 

emballage industrien o.lign. Fremragende som smørende produkt �l emballage 

transport linjer og for lavt belastede emner. Også egnet som slipmiddel i enhver 

form for udstyr, forme af alle typer af plast og gummi og som overflade polish. 

Foodmax Silicon Spray er specielt udviklet �l at smøre enheder, der er udsat for 

høje temperaturer og hvor vand og andre forurenende stoffer kan forekomme. 
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