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DEMI-CHEM                                            * smary JAX * 
 

                           SSmmaarryy  HHaalloo--GGuuaarrdd  FFGG  
   

_______________________________ antyścieralne, antybakteryjne, antykorozyjne _________________________ 

                                          do wysokich obciążeń i wysokich temperatur  
DLA PRZEMYSŁU   SPOŻYWCZEGO 

  

Zastosowanie: JAX Halo-Guard FG jest serią rewolucyjnych smarów przeznaczonych do 

stosowania w przemyśle spożywczym, zawierające nowoczesny środek zagęszczający oparty na 

kompleksie sulfonianu wapnia. Zaawansowana technologia zagęszczania zapewnia wyjątkową 

stabilność mechaniczną, bardzo dużą zdolność do przenoszenia obciążeń i doskonałe zdolności 

antykorozyjne. Ponadto JAX Halo-Guard FG charakteryzują się doskonałą wodoodpornością i 

wyjątkową skutecznością działania w wysokich temperaturach. Połączenie tych wszystkich cech 

czyni JAX Halo-Guard wysokiej klasy smarem dla przemysłu spożywczego. 

 

Wyjątkowa charakterystyka JAX Halo-Guard czyni je szczególnie przydatnym w zakładach 

przetwórstwa spożywczego i produkcji napojów, do takich zastosowań jak maszyny do zamykania i 

napełniania puszek, piły i noże do mięsa, łożyska przenośników, zawory do dozowania solanki, 

aseptyczny sprzęt produkcyjny, parniki i sterylizatory oraz urządzenia narażone na działanie 

korozyjne wody i środków myjących. Będąc smarami o szerokim zastosowaniu, ,mogą być  

również używane do smarowania wózków widłowych, przenośników, pomp, suszarni, filtrów, pras, 

młynów i maszyn pakujących. 

 

Charakterystyka, własności:  JAX Halo-Guard FG charakteryzują się wyjątkową 

stabilnością mechaniczną. Testy stabilności wykazały niewielką zmianę w próbie penetracji (Cone 

Penetration -  D217) czy konsystencji po 100000 uderzeniach. Nie stwierdzono przerywania w 

teście walcowym na ścinanie ( Roll Stability - D1831) nawet w jego zmodyfikowanej wersji – przy 

wysokiej temperaturze- w celu zwiększenia stopnia trudności. Ponadto, obszerne badania 

mieszanek smarów wykazały, że JAX Halo-Guard FG wykazują bardzo dobrą kompatybilność z 

większością popularnych smarów stosowanych  w przemyśle spożywczym. 

 

JAX Halo-Guard FG posiadają doskonałe charakterystyki obciążeniowe i antyścieralne. Ilustrują to 

wynik OK. w teście Timkena (D2509) , testu czterokulowego (D2596) - LWI powyżej 60kgf z 

punktem łączenia 500 kgf. Wynik w teście ścieralności  (4 Ball Wear - D 2266) jest równie 

imponujący,  przy typowych uszkodzeniach powierzchni smaru, wynosi poniżej  0,40 mm.  

 

Odporność na rdzę i korozję jest szczególną właściwością smarów JAX Halo-Guard FG. Łatwo 

przechodzi przez testy zapobiegania korozji (D1743). W bardzo agresywnych warunkach testu na 

mgłę solną (B117) pozostaje bez zmian powyżej 300 godzin. 

 

Stabilność oksydacyjna i termiczna JAX Halo-Guard FG oznacza, że ze względu na wspaniałe 

zachowanie tego produktu w podwyższonych temperaturach, nie ma konieczności stosowania w 

takim przypadku, dodatkowo, innych specjalistycznych smarów. Punkt kroplenia  w 300C  

oznacza, że JAX Halo-Guard FG są  jedynymi wielofunkcyjnymi smarami na rynku o takich  

własnościach temperaturowych. W dodatku, smary sulfonianowe powracają do swojej oryginalnej 

struktury , nawet wtedy, gdy są schłodzone po osiągnięciu temperatury zbliżonej do ich punktu 

kroplenia, nie tak, jak kompleksy litu czy smary polimocznikowe.  Wysokotemperaturowe testy na 

żywotność łożysk dają wyniki 180 godzin, swobodnie przekraczając wymagane NLGI GC/LB 80 

godzin.  
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Wynik testu na stabilność utleniania (D 942) 9 po 1000 godzin oznacza, że JAX HaloGuard FG, 

będzie przewyższać odpornością na utlenianie prawie wszystkie smary przemysłowe, co jest 

wybitnym  osiągnięciem  w przypadku  smarów dla przemysłu spożywczego.    

Odporność na działanie wody jest szczególnie ważna w przypadku smarów food-grade. Ma to 

ogromne znaczenie dla procesów oddzielania chemicznych zanieczyszczeń  i odprowadzania wód 

ściekowych w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego i produkcji napojów. JAX 

Halo-Guard FG są tymi, które z wynikiem odporności na wymywanie (Water Washout-D1264) 

wynoszącym 0,5% strat, należą do najbardziej wodoodpornych. 

  

Halo Guard FG zawiera dodatek Micronox ® zapewniający ochronę przed 

mikroorganizmami oraz zwalczający już istniejące kolonie bakterii, drożdży i pleśni 

 

Wyjątkowość: Smary JAX Halo-Guard FG zaspokajają potrzeby  smarownicze prawie wszystkich 

maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Powoduje to, że smar ten jest idealnym smarem 

ogólnego stosowania. Pierwszorzędna odporność na wodę, wspaniała kompatybilność z innymi 

smarami, własności antykorozyjne oraz wspaniałe własności mechaniczne pomagają ujednolicić 

gospodarkę smarowniczą zapewniając jednocześnie najlepsze efekty.   

 

ZALETY 

- znakomite własności antykorozyjne 

- niedościgniona odporność na obciążenia i ścieranie 

- bardzo dobra kompatybilność z  większością smarów 

- wspaniała odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze 

- pierwszorzędne własności smarne w wysokiej temperaturze 

- wspaniała charakterystyka pompowalności 

- wysoka odporność na wodę i chemikalia 

 

KORZYŚCI 

      -    zapobieganie korozji urządzeń i instalacji 

      -    znaczne przedłużenie żywotności smarowanych części 

      -    redukcja problemów z niekompatybilnością smarów 

      -   ogromne przedłużenie interwałów smarowania 

      -    wyeliminowanie specjalnych wysokotemperaturowych smarów 

      -    wykorzystanie w automatycznych systemach smarowania 

      -    chronienie smarowanych części przed wodą technologiczną i chemikaliami  
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TYPOWE 

WŁASNOŚCI 

 

HALO-GUARD   

FG-2 

 

HALO-GUARD 

FG-LT 

 

METODA 

Typ mydła Kompleks sulfonianu 

wapnia 

Kompleks sulfonianu 

wapnia 

 

Klasa lepkości 2 0,5-1  

Penetracja  

spoczynkowa 

 

265-295 

 

320-345 

 

ASTM D 217 

Penetracja robocza 265-295 320-345 ASTM D 217 

Punkt kroplenia ºC min.316 min. 260 ASTM D 2265 

Lepkość bazowego 

oleju @ 40ºC, cSt 

 

95 

 

95 

 

ASTM D 445 

Lepkość bazowego 

oleju @ 100ºC, cSt 

 

10,5 

 

10,5 

 

ASTM D 445 

Indeks lepkości 

oleju bazowego 

 

92 

 

92 

 

ASTM D 2270 

Punkt zapłonu 

oleju bazowego, ºC  

 

250 

 

250 

 

 

ASTM D 92 

Temp. palenia się 

oleju bazowego, ºC 

 

 

300 

 

300 

 

ASTM D 92 

Punkt płynięcia 

oleju bazowego, ºC  

 

-12 

 

-12 

 

ASTM D 97 

Utlenialność smaru 

psi straty,1000 h   

 

9,0 

 

6,0 

 

ASTM D 942 

Wymywalność 

wodą @ 79,4ºC 

 

0,5 

 

1,5 

 

ASTM D 1264 

Próba na separację 

oleju, % 

0,0 0,5 ASTM D 1742 

Test korozyjny bez zmian  bez zmian ASTM D 1743 

Odporność na mgłę 

solną godz. 

 

> 300 

 

> 300 

 

Stabilność walcowa 3,1 2,6 ASTM D 1831 

4-Kulowy test na 

ścieralność, mm  

 

0,38 

 

0,48 

 

ASTM D 2266 

Test Timkena 

na obciążenie, kg  

 

59,5  

 

50 

 

ASTM D 2509 

4-Kulowy test 

łączenia, kgf 

 

500 

 

400 

 

ASTM D 2596 

Indeks ścierania 

obciążeniowy, kgf 

 

62 

 

50 

 

ASTM D 2596 

Test na żywotność 

łożyska 

 

180 

 

180 

 

ASTM D 3527 

Barwa biały  biały  

Struktura  gładki  gładki  

 

 


