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Descrição 
 
FG SLIDEWAY é um fluido semi-sintético altamente aderente especial para a lubrificação de guias e 
correntes. Está formulado com óleos bases altamente refinados de qualidade medicinal e outras bases e 
aditivos especiais reconhecidos totalmente inócuos à saúde. Todas as matérias-primas utilizadas na sua 
formulação estão autorizadas pela LEGISLACION ESPAÑOLA DE SANIDAD, e aparecem nas listas positivas 
da FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (FDA). 
FG SLIDEWAY pode estar em contacto acidental com alimentos, ou matérias-primas que entrem na sua 
elaboração. Está homologado na categoria NSF H-1 (anteriormente USDA H-1)  
 
Principais aplicações: 
 
- Correntes de transporte de linhas de abate e corte. 
- Correntes de transmissão em máquinas alimentares de todo o tipo. 
- Devido à elevada aderência é de especial utilidade em equipamentos submetidos a processos enérgicos de 
limpeza. 
- Também indicado em pontos de lubrificação que necessitem de lubrificantes do tipo “Food Grade” de alta 
aderência. 
 
Qualidades 
 
•         Excelente aderência e untuosidade. 
•         Boa resistência ao envelhecimento e a formação de lamas. 
•         Grande poder antiferrugem e anti desgaste. 
•         Grande capacidade para separar a água. 
•         Excelentes qualidades anti espuma. 
•         Boa separação do ar. 
•         Registrado como H1 na NSF. 

 

 
Características técnicas 
   
   

 UNIDADE MÉTODO        VALOR 

Grau ISO      68 220     

Viscosidade a 40 ºC cSt ASTM D 445   68 220     
Nº de registro NSF     154479 154480     

Viscosidade a 100ºC  ASTM D 2270   9.8 22.2     
Índice de viscosidade ºC ASTM D 92   130 118     

Ponto de congelação ºC ASTM D 97   -12 -12     
Ponto de inflamação  ASTM D 130   206 240     

Corrosão ao Cobre ºC    1a 1a     

Carga de soldadura kg    160 160 
As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto. 


