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ADDINOL – немско качество от 1936г.
Решения за всички предизвикателства при смазването
ADDINOL – German Quality since 1936
Solutions for all lubrication-related challenges
ADDINOL е един от малкото производители на смазочни масла

ADDINOL is one of the few medium sized companies in the German

в Германия, действащ независимо от големите групи в бизнеса.

mineral oil industry acting independently of any large business group

Дистрибуторската мрежа покрива повече от 90 страни. Нашите

and has distributor partners on all continents in more than 90

високоефективни смазочни материали са продукт на дизайн

countries. Our high-performance lubricants are design elements

отразяващ най-актуалните тенденции в бранша. Разработката

reflecting the most recent state-of the-art. Development and pro-

и производството се осъществяват в съответствие с най-но-

duction are carried out according to latest standards at the chemical

вите стандарти в сърцето на германската химическа индустрия

site in Leuna in the heart of Germany. Our lubricants reveal their full

в Leuna/ /Saxony-Anhalt. Пълният потенциал на смазочните

performance in symbiosis with engines, drives, chains, bearings and

материали се разкрива посредством симбиозата, в която работят

hydraulic systems.

с двигатели, предавки, вериги, лагери и хидравлични системи.
ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum
ADDINOL предоставя интелигентни решения, гарантиращи

lubrication and ensure responsibility towards the environment at the

оптимално смазване и същевременно грижа за околната

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy

среда. Много от нашите високоефективни смазочни материали

efficiency of plants and engines considerably. They achieve signifi-

повишават значително енергийната ефективност

cantly longer drain intervals compared to conventional products and

на производствените инсталации и двигателите. Посредством

extend the service life of the components lubricated.

тях се постигат значително по-дълги интервали на смяна, както
и осезаемо по-дълъг живот на смазваните компоненти
в сравнение с конвенционалните смазочни продукти.

ADDINOL – Improve the Performance!

ADDINOL високоефективни смазочни материали
за хранително-вкусовата промишленост
ADDINOL High-performance lubricants –
For food and beverage industry
Безопасността за здравето на потребителя винаги се поставя

The consumer’s safety is put first when it comes to food production!

на първо място, когато става въпрос за производство на

Lubricants used in the production and processing of food and bever-

храни! Смазочните материали, използвани в производството и

ages have to be neutral in taste and odour and meet food regulatory

преработката на хранителни продукти и напитки трябва да бъдат

demands above all. Furthermore, food industry places particularly

неутрални на вкус и мирис и да отговарят на регулаторните

high technical requirements on the lubricants. Maximum capacity

изисквания, преди всичко. Освен това, хранително-вкусовата

utilization, ever shortened downtimes, in part extreme temperatures

промишленост поставя особено високи технически изисквания

and often aggressive ambient conditions – these challenges can only

към смазочните масла - максимално оползотворяване на

be met by high-performance lubricants.

капацитета, все по-съкратени престои за ремонт и поддръжка,
не рядко екстремни температури и често агресивни условия на

ADDINOL, the German expert for high-performance lubricants, offers

експлоатация - на тези предизвикателства могат да отговорят

a wide range of lubricating oils, greases and sprays, tailored to the

само смазочни материали с висока ефективност.

production of foods, beverages, animal feedstuff, pharmaceuticals
and cosmetics:

ADDINOL, немският експерт в смазочните масла с висока
ефективност, предлага широка гама от смазочни масла,

 NSF-H1 certification and registered in the NSF White Book

греси и спрейове, съобразени с производство на храни,

 certified as kosher and halal

напитки, фураж за животни, фармацевтични продукти и

 reliable protection of the components against friction,

козметика:

wear and corrosion

 сертифицирани по NSF-H1 и регистрирани в NSF White Book;

 best ageing stability for long operating lives

 сертифицирани като Кошер и Халал;

 resistant against aggressive ambient conditions

 даващи надеждна защита на компонентите срещу триене,

 outstanding temperature stability

износване и корозия;
 максимална стабилност в продължение на дълъг
експлоатационен живот;
 устойчиви при агресивни условия на експлоатационната среда;
 изключително стабилни при екстремно високи и ниски
температури;
 високо съвместими с материали, уплътнения и бои;
 изпитани, работещи и налични по цял свят.

 high compatibility with materials, sealings and paints
 tried, tested and available all over the world.

Смазочни масла за производството на храни и напитки –
основни изисквания
Lubricants in food and beverage industry –
Basic conditions
Смазочните масла, използвани в производството и опаковането

Lubricants used in the production and packing of food and beverages

на хранителни продукти и напитки не трябва да имат никакво

must not have any negative impact on the product quality, i.e. con-

отрицателно въздействие върху качеството на продукта,

sumption and consumer health must not be impaired. Therefore they

т.е. потреблението и здравето на консумиращите не трябва

are not only required to be faultless concerning foodstuff regulations

да бъдат нарушавани. Поради това те не само следва да

but also taste- and odourless and free of any risk for the consumers’

бъдат безупречни по отношение наредбите и стандартите за

health.

производство на хранителни продукти, но и без вкус и мирис
и безвредни за здравето на потребителите.

In order to classify lubricants with regard to food regulations, national
stipulations, as for instance the German Foodstuffs and Commodity

За да се класифицира смазочен продукт по отношение

Act, and internationally accepted standards, as the HACCP principle

националните регулации и стандарти, като например Deut-

as well as the certification by the NSF, are decisive.

sche Lebensmittel- und Bedarfsständegesetz (LMBG), и/или на
международно приетите стандарти, като HACCP или NSF,

Currently, the certification of the American NSF (National Sanitation

сертифицирането е от решаващо значение.

Foundation) is the most important classification of food grade lubricants worldwide.

По настоящем, сертификацията от американската организация

The American board FDA (Food and Drug Administration) defines

NSF (National Sanitation Foundation) е най-важната класификация

which components are allowed to be used for food grade lubricants.

на смазочни материали от хранителния клас в световен мащаб.

21 CFR § 178.3570 lists all permitted raw materials by their exact

Американската FDA (Food and Drug Administration) определя кои

chemical names and quantities. The list cites components only which

компоненти са допустими за употреба в производството. 21 CFR

do not pose any health hazard (physiologically harmless) according to

§ 178.3570 листва всички разрешени компоненти с техните точни

the actual state-of knowledge and have been tested in comprehen-

химични наименования и количества. Списъкът цитира само

sive toxicological analyses.

съставки, които не представляват никаква опасност за здравето
(физиологично безвредни) в съответствие с настоящото

The NSF judges the finished lubricants and lists the products certified

познание в областта, и на които е извършен цялостен

in the White Book. Here it differentiates between:

токсикологичен анализ.

Lubricants according to NSF H1:
NSF разглежда готовите смазочни материали и листва

 for lube points where incidental food contact may potentially occur

сертифицираните продукти в White Book, според следните

 are physiologically harmless

категории:

 are free of taste and odour.

Смазочни масла съгласно NSF H1:

Lubricants according to NSF H2:

 з а точки на смазване, където инцидентен контакт между

 general lubricants in food industry where contact with food is

смазочния материал и храната е потенциално възможен
 с
 а физиологично безвредни
 с
 а без вкус и мирис.

Смазочни масла съгласно NSF H2:
 о
 бщи смазочни материали с приложение в хранителновкусовата промишленост, в точки на смазване, където
няма контакт с храните. За разлика от конвенционалните
индустриални лубриканти трябва да не съдържат
токсични съставки.

excluded, in contrast to conventional industrial lubricants they must
be free of toxic ingredients.

Специфи- Базово
кации/
масло/
Specifications Base oil

Натоварване минимална максимална
Toчка на
Пламна
lower
upper
Loads
прокапване
точка
FZG
Температура
Pour point Flashpoint
A/8,3/90
на приложение/
(°C)
(°C)
application temperature(°C)

Halal

NSF H1
Reg. no

Kosher

Област на
приложение
Field of application

ISO VG

Смазочни масла / Lubricating oils
Описание на продукта
Product characteristics

**

Подходящи за почти всички конструктивни видове
затворени индустриални прави и конусни зъбни
предавки, надеждна защита срещу корозия и
кавитация дори при силно въздействие на чужди
вещества, ниска пенливост, неутрални спрямо
конвенционалните уплътнителни материали и бои.
For nearly all construction types of closed industrial gears
with spur or bevel gearing, reliable protection against
corrosion and cavitation also at heavy impact of foreign
substances, low foaming tendency, neutral towards
conventional sealing materials and paints.

Задвижвания и зъбни предавки / Drives and gears
FoodProof
CLP 220 WX

220

154560
DIN 51517-3
(CLP)

FoodProof
CLP 320 WX

320

154561

FoodProof UNI 32 S

32

155759

FoodProof UNI 46 S

46

155760

FoodProof UNI 68 S

68

155761

FoodProof UNI 100 S

100

155762

бяло
медицинско
масло/
medical
white oil

-20

≥ 12

-10

+250

90

-40

-20

+260

< -65

+250

< -60

+270

< -60

+270

< -55

+270

< -50

+270

< -50

+270

< -50

+270

< -45

+270

-35
FoodProof UNI 150 S

150

155763

DIN 51517-3
(CLP)

PAO

≥ 12

**

+120

FoodProof UNI 220 S

220

155764

FoodProof UNI 320 S

320

155765

FoodProof UNI 460 S

460

155773

FoodProof UNI 680 S

680

155774

< -45

+270

FoodProof UNI 1000 S

1000

155775

< -35

+270

-30

Синтетични масла, подходящи за тежко натоварени
предавки и лагери, може да се използват и
като циркулационни масла за общо смазване,
отлична товароносимост, надеждна защита
срещу износване и корозия, ниска пенливост,
неутрални спрямо конвенционалните уплътнителни
материали и лакове.
For heavy loaded gears and bearings, also suited as
circulating oil for general machine lubrication, best load
bearing capacity, reliable protection against corrosion and
wear, low foaming tendency, neutral towards common
sealing materials and paints.

Cliptec XHS 485 FG

V40 = 410 mm²/s

Масла за вериги / Chain lubrication

150958

FoodProof XHF 15 S

15

155961

Ester

0

+260

-22

> +290

< -70

+200

< -65

+250

< -50

> +270

< -45

> +270

< -45

> +270

**

-40
FoodProof XHF 32 S

32

155962

150

155963

FoodProof XHF 460 S

460

155964

FoodProof XHF 680 S

680

155965

Plantfluid

V40 = 42 mm²/s

FoodProof XHF 150 S

PAO/
Ester

+160
-30

на
растителна
основа/
vegetable
oil

*

0

+180

-20

+160
за кратко
до +250/
short-term
up to +250

-18

≥ +320

**

*

Kettenöl
Chain oil
460 FG Spray

460

139241

DIN 51517-3
(CLP)

PAO

≥ 12

-27

after
evaporation)

*

За общо смазване на вериги, при високи изисквания
към смазочното масло, отлична защита от износване
и корозия, добра адхезия, силно устойчиво на
стареене, превъзходна товароносимост.
General chain lubrication, also fit for high requirements, best
corrosion and wear protection, good adhesiveness, highly
ageing resistant, excellent load bearing capacity.

*

Подходящо за високотемпературни приложения
при транспортни ленти или вериги (например пещи
с непрекъснат работен режим в големи пекарни),
превъзходна защита срещу корозия и износване.
For high-temperature applications at conveyor belts or
chains (e.g. continuous furnaces in large bakeries), best
protection against corrosion and wear.

*

Идеално масло за лагери, направляващи и плъзгащи
се повърхности работещи при високи температурни
условия, устойчиво на въздействието на околната
среда, неутрално спрямо обичайните уплътнителни
материали.
Ideal for bearings, guideways and sliding surfaces at high temperature conditions, resistant towards environmental impact,
neutral towards common sealing materials.

**

Течности за трансфер на налягане в промишлени
хидравлични системи с разнообразен тип
конструкция, подходящи за приложение при
повишени изисквания, надеждна защита срещу
корозия, износване, кавитация и пенообразуване,
неутрални спрямо конвенционалните уплътнителни
материали и лакове.
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various
construction types, also fit for high demands, excellent load
bearing capacity, very ageing resistant, protection against corrosion, wear, cavitation and foaming, neutral towards common
sealing materials and paints.

> +270
(слeд
изпарение /

За изключително високи температури и много
високи скорости на плъзгане, отлична термоокислителна стабилност, надеждна защита срещу
триене, корозия и износване, без образуване на
лепкави или твърди остатъци.
For highest temperatures and at extremely high sliding
speed, outstanding thermal-oxidative stability, reliable
protection against friction, corrosion and wear, no formation
of sticky or solid residues.

Смазване при хидравлични системи / Hydraulic lubrication
FoodProof
HLP 46 WX

46

154309

-20

DIN 51524-2
(HLP)
FoodProof
HLP 68 WX

68

154310

бяло
медицинско
масло/
medical
white oil

≥ 12

0

+220

+90
-12

+250

* = не се сертифицирa / not applied for

** = в процес/ running

15

154386

FoodProof HLP 22 S

22

154387

FoodProof HLP 32 S

32

154388

FoodProof HLP 46 S

46

154389

FoodProof HLP 68 S

68

154390

Натоварване минимална максимална
Toчка на
Пламна
lower
upper
Loads
прокапване
точка
FZG
Температура
Pour point Flashpoint
A/8,3/90
на приложение/
(°C)
(°C)
application temperature(°C)

DIN 51524-2
(HLP)

DIN 51524-2
(HLP),
DIN 51524-3
(HVLP)

Halal

FoodProof HLP 15 S

Специфи- Базово
кации/
масло/
Specifications Base oil

Описание на продукта
Product characteristics

**

Синтетични флуиди за трансфер на налягане в
промишлени хидравлични системи с разнообразен
тип конструкция, подходящи за приложение
при много високи изисквания, превъзходна
товароносимост и устойчивост на стареене,
надеждна защита срещу корозия, износване,
кавитация и пенообразуване,
неутрални спрямо конвенционалните
уплътнителни материали и лакове.
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various
construction types, also fit for high demands, excellent load
bearing capacity, very ageing resistant, protection against
corrosion, wear, cavitation and foaming, neutral towards
common sealing materials and paints.

+200

**

виж Задвижвания и зъбни предавки
see Drives and gears

виж погоре/
see above

виж погоре/
see above

**

виж подолу/
see below

виж подолу/
see below

-40

< -70

+190

-40

< -70

+220

-35

< -60

+230

< -60

+240

< -60

+260

< -60

+270

< -70

PAO

+120
≥ 12

Kosher

ISO VG

NSF H1
Reg. no

Област на
приложение
Field of application

-30

FoodProof HLP 100 S

100

154391

FoodProof
UNI 15 S

15

155758

DIN 51524-2
(HLP)

PAO

FoodProof
UNI 32 S … 150 S

32 …
150

виж погоре/
see
above

DIN 51524-2
(HLP),
DIN 51524-3
(HVLP)

PAO

Weißöl / White oil
WX 15 … WX 68

15 …
68

виж подолу/
see
below

-40

≥ 12

виж погоре/
see above

+120

бяло
мед.
масло/
medical
white oil

виж Други
please see Further

Компресори, вакуумни помпи, агрегати за сгъстен въздух / Compressors, vacuum pumps, compressed air units
FoodProof VDL 32 S

32

154562

-60

+260

FoodProof VDL 46 S

46

154563

-55

+260

FoodProof VDL 68 S

68

154564

-55

+260

FoodProof VDL 100 S

100

154565

-55

+270

FoodProof VDL 150 S

150

154566

-55

+280

FoodProof
UNI 32 S … 150 S

32 …
150

виж погоре/
see
above

виж погоре/
see above

виж погоре/
see above

DIN 51506
(VDL)

DIN 51506
(VDL)

PAO

PAO

-35

виж погоре/
see above

+120

+120

**

**

Синтетични масла за въздушни компресори от
всички конструкционни типове, при температури
на сгъстяване до +220 ° C, идеални за винтови
и пластинчати компресори, пригодени за високи
изисквания, надеждна защита срещу корозия
и износване.
For air compressors of all construction types at d ischarge
temperatures up to +220 °C, ideal for screw-type
compressors and sliding-vane compressors, suited for high
demands, reliable protection against corrosion and wear.
виж Задвижвания и зъбни предавки
see Drives and gears

Antifreeze FG

V20 = 70 mm²/s

Други / Further

*

Kältemaschinenöl
Refrigerator oil
XKS 46

46

*

Kältemaschinenöl
Refrigerator oil
XKS 100

100

*

Weißöl / White oil
WX 15

15

147319

Weißöl / White oil
WX 32

32

**

Weißöl / White oil
WX 68

68

**

Cutoil FG 15

15

*

полипропиленгликол
propylene
glycol

напълно
синтеDIN 51503-1
тично
(KAA, KC, KE)
fully synthetic

бяло
мед.
масло/
medical
white oil

бяло
мед.
масло/
medical
white oil

-50

+109

*

*

-43

+189

*

*

-36

+206

*

*

-22

+187

-12

+213

-12

+256

-15

> +180

*

*

Защита от замръзване, корозия и кавитация в
охладителните системи, биоразградими, химически
много стабилни, с ниска пенливост, неутрални
спрямо каучук, пластмаси и лакове, смесване с
вода: в зависимост от условията на експлоатация.
Protection against freezing, cavitation and corrosion in
cooling circuits, biodegradable, high chemical stability, low
foaming tendency, neutral towards rubber, plastics and
paints, miscible with water: ratio depending on operating
conditions.
За винтови, бутални, турбо и ротационни компресори,
отлични за охлаждащи агрегати и промишлени
инсталации работещи при ниски температури, добрo
смазване и разсейване на топлината, подходящи за
амоняк, пропан-бутан, флуоровъглеродни хладилни
агенти.
For screw-type, piston, turbo and rotary compressors, best
experiences in cooling units and industrial plants at low
temperatures, good lubricity and heat dissipation, highly
fit for ammonia, propane/butane, cooling agents based on
fluorocarbon.

*

Циркулационно и машинно масло, отлична
пригодност за опаковъчни машини, висока
устойчивост към въздействия от околната среда,
превъзходна антикорозионна защита, дължаща
се на водоизместващите и проникващи свойства,
добра окислителна стабилност.
Circulatory and machine oil for low requirements, excellent
suitability for packing machines, high stability towards
environmental impact, best corrosion protection due to water-displacing creeping properties, good oxidation stability.

*

Идеално масло за машини за рязане и опаковане,
устойчиво на влияния от околната среда,
превъзходна антикорозионна защита, дължаща се на
водоизместващите и проникващи свойства, висока
устойчивост на стареене.
Ideal for cutting and packing units, stable towards environmental
impact, best corrosion protection by water-displacing creeping
characteristics, high ageing stability.

* = не се сертифицирa / not applied for

** = в процес/ running

Смазочни греси / Lubricating greases
Област на
приложение
Field of application

NLGI

NSF H1
Reg. no

DIN

Базово
масло/
Base oil

Вискозитет на
базовото масло
при 40°C/ Base oil
viscosity
at 40°C (mm²/s)

Сгъстител минимална максимална
lower
upper
Thickening
agent
Температура
на приложение/
application temperature(°C)

Описание на продукта
Product characteristics

Плъзгащи и търкалящи лагери / Roller and sliding bearings

Multiplex FD 00

Multiplex FD 1

Multiplex FD 2

FG Grease AL 2

Addiflon PFPE
Premium FD 2

00

1

2

2

2

143065

GPFHC
00P-40

138184 KPHC1P-40

138176

142558

147255

K2N-20

KPFHC
2P-40

KFK2U-40

PAO

PAO

бяло
медицинско
масло/
medical
white oil

PAO

PFPE

350

260

160

350

500

Al-complex

Al-complex

Al-complex

Al-complex

PTFE

+160
за кратко
short-term
+200

Нисковискозна грес, идеална за системи за централно
смазване, висока стабилност към стареене, отлична адхезия
и уплътняване, устойчива на дезинфектанти, подходяща за
високи температури.
Low-viscosity grease, ideal for central lubrication systems, high ageing
stability, good adhesion and sealing effect, resistant towards disinfectants, suited for high temperatures.

-40

+160
за кратко
short-term
+180

Многоцелева грес, високо устойчива към стареене, добра
адхезия и уплътнение, не е необходимо допълнително нанасяне
след дезинфекция, благодарение на добрата стабилност,
перфектно приложима при системи за централно смазване.
Multi-purpose grease, highly ageing resistant, good sealing and adhesive
effect, no relubrication after disinfection required thanks to good stability,
perfectly fit for the application by central lubrication systems.

-20

+140
за кратко
short-term
+180

Многоцелева грес, високо устойчива към стареене, добри
уплътненителни свойства, високо адхезивна, устойчива на
дезинфектанти.
Multi-purpose grease with high ageing stability, good sealing properties,
highly adhesive, resistant towards disinfectants.

-45

+160
за кратко
short-term
+200

Многоцелева грес, високо устойчива към вода и
дезинфектанти, отлична устойчивост срещу стареене, добри
адхезивни и уплътненителни свойства.
Мulti-purpose grease, highly stable towards water and disinfectants,
excellent ageing stability, good adhesive and sealing effect.

-40

+260
за кратко
short-term
+280

Инертна грес (т.е. устойчива на термично и химическо
разграждане, нечувствителна към облъчване, разтворители,
киселини и основи, както и алкохол и халогени), идеална за
високотемпературни приложения (напр. линии за печене,
транспортни колички за пещи, водещи ролки на транспортни
вериги), постига дълъг експлоатационен живот, намалява
триенето и износването, не трябва да се смесва с греси с
базово масло от друг тип!
Inert grease (i.e. stable towards thermal and chemical decomposition,
insensitive towards radiation, solvents, acids and lyes as well as alcohol
and halogens), ideal for high-temperature applications (such as baking
lines, kiln cars, guide rolls of transport chains), achieves long operating
lives, reduces friction and wear, must not be mixed with greases of
another base oil!

-45

+160
за кратко
short-term
+200

Нисковискозна грес, идеална за системи за централно
смазване, висока температурна стабилност, добра адхезия и
уплътненителни свойства, устойчива на дезинфектанти.
Low-viscosity grease, ideal for central lubrication systems, high
temperature stability, good adhesion and sealing effect, resistant towards
disinfectants.

+180

Подходящ за вериги, опаковъчни линии, маншети, О-пръстени,
задвижвания, много устойчиви към въздействия от околната
среда, висока устойчивост на стареене, проникващи и
водоотблъскващи свойства.
For chains, packing units, collars, o-seals, drives, high stability towards
environmental impact and ageing, water-displacing creeping properties.

+250

Универсално средство с плъзгащи, разделителни и смазочни
свойства, висока химична стабилност (към солена вода, пари,
киселини и основи), подходящо и за високи температури
Universal sliding, separating and lubricating agent, high chemical stability
(towards salt water, vapour, acids and lyes), also fit for high temperatures.

+250

Подходящ за лагери, вериги, направляващи и плъзгащи
повърхности, устойчив на атмосферни влияния, много
устойчив на температури, превъзходна защита срещу
износване.
For bearings, chains, guideways and sliding surfaces, resistant towards
environmental impact, high temperature stability, best wear protection.

-45

Зъбни предавки / Gears

Multiplex FD 00

00

143065

GPFHC
00P-40

PAO

350

Al-complex

Сервиз и поддръжка / Maintenance and care

WXA Spray

Silikonspray
Silicone spray

Kettenöl
Chain oil
460 FG Spray

Addisil
Extemp 23 FG

139242

бяло
медицинско
масло/
medical
white oil

72

147191

силиконово
масло
silicone oil

350
(bei/at 25°C)

PAO

139241

3

138177

MSI3P-40

силиконово
масло
silicone oil

-10

-50

460

3.100

-20

PTFE

-40

+160

Грес за ХВП, подходяща за смазване и запечатване на
спирателни кранове, идеална за пивоварни и производството
на напитки, устойчива на студена и гореща вода, дълъг
експлоатационен живот, резистентна към дезинфекционни
разтвори.
Food and fitting grease for lubrication and sealing purposes, ideal for
breweries and beverage industry, resistant towards both hot and cold
water, long operating lives, resistant towards disinfectant solutions.
* = не се сертифицирa / not applied for

** = в процес/ running
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