
Szkolenie zespołów

Diagnoza ryzyka zanieczyszczenia środka smarnego

W założeniach programowych HACCP*, wszystkie zakłady przetwórstwa spożywczego 
muszą być kontrolowane pod kątem ryzyka zanieczyszczenia ich produktów. Nasz zespół 
techniczny pomoże Państwu wykonać diagnostykę środków smarnych na miejscu, tj.:
• zidentyfikować wszystkie punkty krytyczne smarowania,
•  dobrać odpowiednie produkty NEVASTANE, które spełnią wymagania eksploatacyjne 

waszych zastosowań,
• zapewnić, że wszystkie konwersje i implementacje są wykonane prawidłowo.

*HACCP: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Optymalizacja konserwacji przy użyciu programu TIG XP5 FOOD

Monitorowanie   sprzętu poprzez serwis analiz olejowych

Total Lubrifiants opracował program TIG XP5 FOOD zarządzający smarowaniem i konserwacją 
Państwa urządzeń. TIG XP5 FOOD pomaga:
• planować  operacje konserwacji prewencyjnej,
• zarządzać analizami olejowymi i konserwacją prognozowaną,
• kontrolować krytyczne punkty smarowania w ramach procedur HACCP,
• powoływać się na dokumenty i certyfikaty wymagane przy audytach bezpieczeństwa żywności.

Wiedza fachowa naszych laboratoriów, poprzez pobieranie próbek olejów z eksploatacji umożliwia:
• monitorowanie kondycji mechanicznej maszyn bez konieczności demontażu lub zatrzymywania,
• redukcję kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie awarii i przestojów produkcyjnych,
• wydłużenie okresów wymiany olejów.

Total Lubrifiants oferuje sesje szkoleniowe specjalnie dostosowane do zakresu
działalnosci Państwa sektora z zakresu kontroli smarowania, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska. Środek smarny zastosowany zgodnie z najlepszymi zaleceniami 
poprawia eksploatację i wydłuża czas życia sprzętu, zabezpieczając przy tym instalacje
i chroniąc zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne.

Obecnie, bardziej niż kiedyś, firmy 

przemysłowe są przekonane o konieczności 

stosowania środków smarnych NSF H1, 

ale wiele z nich zastanawia się jak należy je 

wdrożyć i stosować w różnych miejscach 

procesu technologicznego.

My możemy przeprowadzić Państwa przez 

cały proces konwersji, pomagając osiągnąć 

zamierzenia z zakresu bezpieczeństwa 

żywności, redukując jednocześnie koszty 

produkcji poprzez ciągły proces optymalizacji.

 

Duża firma 
NEVASTANE to gama produktów Total Lubrifiants przeznaczona do przemysłu przetwórstwa żywności.
Total Lubrifiants jest filią grupy Total. Grupa jest piątym największym w świecie koncernem związanym z ropą 
i gazem, i zatrudnia około 96 000 ludzi na pięciu kontynentach*. Total Lubrifiants produkuje i sprzedaje pod 
marką TOTAL w ponad 150 krajach. 

Innowacje
Duże inwestycje w badania i rozwój oraz bliska współpraca z producentami maszyn do przetwarzania żywności, 
umożliwia nam opracowywanie i badanie produktów wybiegających w przyszłość. Stosowanie naszych produktów 
to gwarancja optymalnych właściwości eksploatacyjnych urządzeń, a także zwrócenie uwagi na kwestie zdrowia, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Lokalne wsparcie i sprawna logistyka
Dzięki naszej lokalnej obecności handlowej i technicznej, możemy reagować na specyficzne potrzeby klientów. 
Nasza zintegrowana organizacja, włącznie z zakładami produkcyjnymi i logistyką, umożliwia dostawę produktów 
w ściśle określonych terminach.

Bezpieczeństwo żywności 
Certyfikat ISO 21469 Total Lubrifiants na produkcję gamy NEVASTANE jest dodatkową gwarancją naszego 
długotrwałego zaangażowania w bezpieczeństwo żywności.

Partnerstwo
Wybierając TOTAL NEVASTANE zyskujecie Państwo partnera, który będzie towarzyszyć przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa produkcji żywności oraz optymalizacji wydajności produkcji i kosztów konserwacji. Szeroka 
różnorodność produktów NEVASTANE pozwala zabezpieczyć wszystkie potrzeby z zakresu konserwacji
i specjalnych środków smarnych. Dołączcie Państwo do grona firm z całego świata, poczynając od lokalnych 
przedsiębiorców, a kończąc na globalnych wytwórcach, które już zdecydowały się na partnerstwo z Total 
Lubrifiants.  

* Dane na podstawie kapitalizacji rynkowej w dolarach na 31 grudnia 2012.

5 powodów, dla których  

należy wybrać NEVASTANE
Przemysł spożywczy
Środki smarne NEVASTANE zapewniające bezpieczną 
produkcję żywności.

Certyfikaty rejestracji NSF są dostępne na www.nsf.com
Karty charakterystyki produktów są dostępne na www.quickfds.com

www.nevastane.com
www.total.com.pl

©
 0

7/
20

13
 T

ot
al

 L
ub

rifi
an

ts
 S

A
 5

52
 0

06
 4

54
 R

C
S

 N
an

te
rr

e.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 d
oc

um
en

t. 
D

es
ig

n 
an

d 
P

ro
du

ct
io

n:
 a

na
lo

gu
e.

C
re

di
ts

: F
ot

os
ea

rc
h,

 G
et

ty
im

ag
es

, J
up

ite
r I

m
ag

es
, P

un
ch

st
oc

k.
 P

rin
te

d 
w

ith
 v

eg
et

ab
le

s 
in

ks
 o

n 
pa

pe
r f

ro
m

 s
us

ta
in

ab
ly

 m
an

ag
ed

 fo
re

st
s.

  

Wiesz gdzie się zwrócić                                                                  

Dodatkowe usługi:

zapewniamy nasze wsparcie



 
AXA GR 1 

nevastane  
XMF *

nevastane 
HD2T

nevastane  
XS 80 ***

nevastane  
XS 320

Rodzaj

Wielofun-
kcyjny smar

Wielofun-
kcyjny smar

Wielofunkcyjny 
kleisty smar 
EP z PTFE

Wysokiej 
jakości smar
w 100 % 
syntetyczny 

Wysokiej 
jakości smar
w 100 % 
syntetyczny

Zastosowania

•  Łożyska i przeguby
• Maszyny peletujące

•  Łożyska toczne 
i ślizgowe

• Obciskarki

 
•  Obciążone łożyska 

nawet w obecności 
wody

• Maszyny do 
butelkowania

•  Łożyska pracujące w 
wysokich lub ujemnych 
temperaturach

• Turbiny piecowe
• Sterylizatory
• Tunele zamrażalnicze

•  Obciążone łożyska 
i podawane 
obciążeniom 
udarowym

• Maszyny peletujące

Cechy szczególne

•  Nadaje się do wilgotnego 
środowiska

• Wysoce adhezyjny

•  Doskonała ochrona przed 
korozją

• Odporność na wodę

•  Wyjątkowa adhezja do 
metalowych powierzchni

• Doskonała odporność na 
wymywanie wodą

• Bardzo dobre właściwości 
EP

•  Bardzo szeroki zakres 
temperatur

• Doskonała odporność
na wodę

• Wydłużone okresy 
uzupełniania smaru

•  Bardzo szeroki zakres 
temperatur

• Doskonała zdolność do 
przenoszenia obciążeń 
nawet w obecności wody

• Wydłużone okresy 
uzupełniania smaru

Klasa
NLGI

1/2

00
0
1
2

2

1/2

1/2

Zagęszczacz

Komple-
ksowy 

wapniowy

Komple-
ksowy Al

Komple-
ksowy Al

Komple-
ksowy 

sulfonian
Ca

Komple-
ksowy 

sulfonian
Ca

Zakres 
stosowania

-20 °C 
do +150 °C

-20 °C 
do +150 °C

-20 °C  
do 

+150 °C

-55 °C 
do +160 °C

-30 °C 
do +160 °C 

Specyfikacje

NSF 11
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

NSF 11
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

Bezpieczna żywność: 

          żadnych     
                  kłopotów!

Zagwarantowanie konsumentom bezpiecznej żywności jest 

dla współczesnych producentów sprawą najwyższej wagi.

Mając na względzie te wyzwanie, Total Lubrifiants opracował 

NEVASTANE, pełną gamę środków smarnych w klasie NSF H1, 

przeznaczoną do stosowania tam, gdzie zachodzi możliwość 

incydentalnego kontaktu z żywnością.  

Stosowanie tych środków zamiast produktów tradycyjnych 

pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zarówno 

względem konsumenta jak i w kwestii wizerunku firmy 

w przypadku kontaktu środka smarnego z żywnością. 

Produkty NEVASTANE to spokój i bezpieczeństwo.

  Gama produktów   
dostosowanych do Państwa potrzeb

Gama NEVASTANE obejmuje szeroki asortyment produktów, które zostały 
zaprojektowane tak, aby spełniały najnowsze wymagania dostawców 
sprzętu do przemysłu spożywczego. Oferując lepsze właściwości 
eksploatacyjne dla każdego zastosowania w przemyśle spożywczym, 
produkty NEVASTANE chronią Państwa maszyny i wydłużają ich czas 
przydatności, nawet w najtrudniejszych warunkach operacyjnych takich, 
jak szeroki zakres temperatur pracy lub obecność wody albo żywności…

 NEVASTANE to pewność, że produkty są:  

• zarejestrowane w klasie NSF H1 
• nie zawierają żadnych komponentów

pochodzenia zwierzęcego
• nie zawierają GMO
• nie zawierają alergenów
• są produkowane zgodnie z ISO 21469-w zakładach 

posiadających certyfikat

  
 Innowacyjne opakowania – nowa oferta 

•  Łatwy w stosowaniu pistolet smarowniczy LUBE SHUTTLE GREASE 
GUN, pozwalający na szybkie i łatwe użycie smaru.
• GREASyMAT to nowy autonomiczny, wielokrotnego użytku, 
automatyczny aplikator smaru, w którym ciśnienie wyciskania
wynosi 10 barów.

ZALECENIA PODCZAS STOSOWANIA

•  Środki smarne NSF H1 należy składować w wydzielonym dobrze 
zidentyfikowanym miejscu.
•  Sprzęt należy płukać odpowiednim produktem kasy spożywczej, przed 

pierwszym użyciem środka smarnego klasy NSF H1 (prosimy o kontakt).
•  Oznakować stosowane pojemniki do przenoszenia i sprzęt 

do dozowania celem uniknięcia potencjalnego wzajemnego 
zanieczyszczenia.
•  Przestrzegać zalecanych okresów przydatności wymienianych 

w naszych kartach technicznych, dostępnych na naszej stronie 
internetowej: www.total.com.pl

nevastane  
Aw 

nevastane  
SH

nevastane  
EP

nevastane  
XSH

nevastane  
Sy

nevastane  
CHAiN OiL  
XT

Zastosowania

• Układy hydrauliczne
• Smarowanie mgłą olejową

• Sprężarki powietrza
• Pompy próżniowe
•  Układy hydrauliczne

a szczególnie te pracujące
w ujemnych temperaturach

• Przekładnie redukcyjne
• Łożyska ślizgowe i toczne
• Przenośniki pasowe

i łańcuchowe

• Przekładnie redukcyjne
• Łożyska ślizgowe i toczne
• Przenośniki pasowe

i łańcuchowe

•  Przekładnie ślimakowe
i reduktory

• Łańcuchy w piecach o 
wysokiej temperaturze

• Sprzęt do butelkowania

•  Pasy przenośników
• Łańcuchy piecowe
• Mechanizmy pracujące

w wysokich temperaturach

ISO VG

22 do 68

32 do 100

100 
do 1000

150 
do 460

220 
do 460

220

Specyfikacje

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1

NSF H1
Kosher
Halal

Oleje Smary
Rodzaj

Olej hydrauliczny 
na bazie białego 
oleju medycznego 

Ole syntetyczny 
(PAO)  
hydrauliczny, 
sprężarkowy
i pneumatyczny

Olej przekładniowy 
na bazie medycz-
nego oleju białego
i oleju syntetycznego

Olej przekładniowy 
na bazie
syntetycznej (PAO)

Olej przekładniowy 
na bazie
syntetycznej (PAG)

Syntetyczny olej
do łańcuchów

Cechy szczególne

•  Doskonałe właściwości przeciw-
zużyciowe i ochrona korozyjna.

• Mieszalny z cieczami mineralnymi

• W 100% syntetyczny
• Szeroki zakres temperatur
•  Znacząco wydłużone okresy

wymiany oleju
• Wysoki wskaźnik lepkości

•  Bardzo dobra ochrona przed 
wysokimi obciążeniami

•  Dostosowany do szerokiej gamy 
zastosowań

• W 100% syntetyczny
• Szeroki zakres temperatur
• Znacząco wydłużone okresy

wymiany oleju

• Doskonała stabilność termiczna
• Doskonała odporność na wodę
• Bardzo dobre właściwości EP *

• Niezwykła stabilność termiczna
• Niska lotność
• Bardzo dobre właściwości smarne

Rodzaj 

Ciecz o niskiej 
lepkości do 
mycia i płukania 

Olej 
rozpuszczający 
cukier

Płyn chłodzący na 
bazie MPG

Wymiennik 
ciepła na bazie 
oleju białego

Cechy szczególne

•  Eliminacja osadów i zanieczyszczeń
• Doskonały rozpuszczalnik
• Idealny przy przejściu ze standar-

dowego środka smarnego na środek 
NSF H1 (za wyjątkiem PAG i MPG)

•  Doskonały do rozpuszczania cukru 
odłożonego na zespołach maszyn

• Redukcja kosztów konserwacji
i przestojów

•  Specjalna ochrona stopów i etalowych 
zespołów przed korozją

•  Wyjątkowa odporność na temperaturę
• Temperatura procesu <300°C 

(330°C w filmie olejowym)
• Długi czas pracy w trudnych 

warunkach stosowania

nevastane  
FLUSH OiL

nevastane  
SDO

nevastane  
ANTiFREEZE

nevastane  
HTF

Zastosowania

•  Mycie lub płukanie hydrauliki, 
reduktorów, łańcuchów i innych 
zespołów ruchomych

• Rozpuszcza cukier odłożony na 
urządzeniach podczas produkcji
i w strefach pakowania

• Stosowanie w postaci czystej 
lub rozcieńczonej

 
•  Układy chłodzenia, włącznie 

z procesami technologicznymi  
napojów, lodów i mrożonek

•  Zamknięte układy grzewcze, 
bez dostępu powietrza

• Wiele procesów produkcyjnych 
z zastosowaniem: podwójnych 
podgrzewaczy, autoklawów, 
reaktorów, pieców, pras i form

ISO VG

9,5

-

-

32

Specyfikacje

NSF H1
Kosher
Halal

NSF H1
Kosher

NSF HT1

 

NSF H1
Kosher
Halal

nevastane 
LUBE
AEROSOL

nevastane 
GREASE
AEROSOL

nevastane 
SiLiCONE 
SAFEGARD

Rodzaj

Wielofunk-
cyjny adhezyjny 
olej

Smar odporny 
na wodę

Olej 
silikonowy

Zastosowania

•  Małe maszyny wymagające 
prawie codziennego 
smarowania

• Maszyny pakujące

•  Łożyska, zawiasy, sprężyny, 
łańcuchy, szyny i narzędzia

 

•  Małe maszyny i łańcuchy 
poddawane działaniu 
ekstremalnych temperatur

• Łańcuchy tuneli  
obkurczających

• Przenośniki i szyny

Cechy szczególne

•  Wyjątkowa adhezja do metalowych 
powierzchni

• Odporny na wodę, parę i atmosferę 
słabych kwasów oraz zasad 

     
•  Doskonała odporność na wodę i 

parę wodną
• Wyjątkowa adhezja do metalowych 

powierzchni
• Odporny na detergenty

• Bardzo szeroki zakres temperatur
• Właściwości izolacyjne, 

antyrdzewne i antykorozyjne
• Spray bez gazu  wynoszącego  

(technologia Safegard), przyjazny 
dla środowiska

Zakres 
stosowania

-20 °C 
do 

+150 °C

-20 °C 
do 

+150 °C

-40 °C 
do 

+200 °C

Specyfikacje

NSF H1

NSF H1

NSF H1
Kosher

* Nie mieszalny z innymi olejami mineralnymi i syntetycznymi

GAMA DOSTOSOWANA DO KAŻDEGO     PROCESU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

NEVASTANE to gama  przeznaczona do przemysłu przetwórstwa żywności.

Aerozole
Produkty specjalne

Informacja zawarta w niniejszym dokumencie jest podawana jako wskazówka i w żaden sposób nie nakłada zobowiązań na Total Polska Sp. z o.o. 
Więcej danych jest podanych w karcie danych technicznych i w karcie charakterystyki.

*  Dostępny w Lube Shuttle
**  Dostępny w Greasymat

NEW FORMULA

NEW


