
Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e 

sistemas.

Propriedades e Utilizações
FOOD GRADE MACHINERY LUBRICANT é um óleo mineral, desenvolvido especialmente para lubrificação de máquinas e equipamentos 

em indústrias alimentícias e áreas de manipulação de alimentos, tais como: esteiras transportadoras, serras, moedores, cortadores, entre 

outros.

Sua fórmula é composta por uma combinação de óleos minerais, que lubrificam e criam uma camada protetora, protegendo contra 

ferrugens e sujidades, reduzindo o atrito entre as peças, minimizando o desgaste e facilitando o desmonte e a limpeza. 

FOOD GRADE MACHINERY LUBRICANT também é indicado como abrilhantador de inox, formando uma película protetora sobre a 

superfície, garantindo brilho uniforme, dificultando a aderência de sujidade e evitando manchas causadas pelo contato manual. Ideal para 

superfícies de aço inox, como portas de geladeiras, área externa de coifas, máquinas de lavar louças, balcões, etc.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Liquido Transparente                         

Cor:  Incolor

Odor: Característico                                       

pH:  N.A                                                                                                             

    

COMPOSIÇÃO

Óleo Mineral

EMBALAGENS

12 x 300 mL , 2x5 Lts

Produto dispensado de registro na ANVISA/MS - Informe Técnico nº 22

 

  

 

  

FOOD GRADE
MACHINERY LUBRICANT
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
E ABRILHANTADOR DE INOX

Instruções de Uso
Como lubrificante de máquinas e equipamentos:

1) Aplique FOOD GRADE MACHINERY LUBRICANT, puro, sobre as partes da máquina ou equipamento que precisam de lubrificação e 

proteção.

Como abrilhantador de aço inox:

1) Aplique uma pequena quantidade de FOOD GRADE MACHINERY LUBRICANT em um pano limpo e seco. 

2) Passe sobre a superfície previamente limpa e seca, no sentido do fio do inox.

3) Aguarde a secagem.
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