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ADDINOL Високоефективні мастила для харчової 
промисловості та виробництва безалкогольних напоїв

ADDINOL High-Performance Lubricants 
for Food and Beverage Industry 



ADDINOL – це одне із небагатьох підприємств німецької галузі промисловості 

мінеральних мастил середніх масштабів, яке не входить до складу концерну 

та налічує торгові представництва у понад 90 країнах на всіх континентах. 

Наші високоефективні мастильні матеріали є конструктивними одиницями, 

що відповідають найсучаснішому рівню технологій. Їх розробка та 

виробництво здійснюються із дотриманням найсучасніших стандартів на 

виробничих потужностях багатого традиціями хімічного комбінату у м. Лойна 

[Leuna] у Центральній Німеччині. Мастильні матеріали нашого виробництва 

постійно демонструють усю свою ефективність у поєднанні із двигунами, 

приводами, ланцюгами, підшипниками та гідравлічними системами

ADDINOL пропонує інтелектуальні рішення, завдяки яким забезпечується 

оптимальне змащення і водночас відповідальне ставлення до 

навколишнього середовища. Чимало наших високоефективних мастил 

суттєво підвищують енергоефективність агрегатів та двигунів. Вони мають 

значно довший строк служби порівняно із традиційними матеріалами та 

збільшують строк експлуатації змащуваних ними компонентів.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements reflecting the most 

recent state-of-the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart 

of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis 

with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum 

lubrication and ensure responsibility towards the environment at 

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

energy efficiency of plants and engines considerably. They achieve 

 significantly longer drain intervals compared to conventional products 

and extend the service life of the components 

lubricated.

ADDINOL – German Quality since 1936
Solutions for all lubrication-related challenges

ADDINOL – німецька якість з 1936 року
Рішення для всіх завдань, які ставляться перед мастилами

ADDINOL – покращення продуктивності!



 

Мастила, що використовуються у виробництві та упаковці продуктів харчування та 

напоїв, не повинні чинити негативний вплив на якість продукції, тобто не повинні 

погіршувати задоволення від їх споживання та здоров’я споживача. Ось чому вони 

мають бути бездоганними не лише з точки зору харчового законодавства, але й 

безпечними для здоров’я, а також нейтральними на смак та без запаху.

Для класифікації мастильних матеріалів за нормами харчового законодавства 

вирішальними є національні законодавчі акти, як наприклад, Закон Німеччини 

про продукти харчування та товари першої необхідності (LMBG),та міжнародно 

визнані вимоги, такі як HACCP – принципи контролю якості продуктів харчування 

та сертифікація NSF [Національного санітарного фонду США]. Також дедалі 

більшого значення набуває сертифікація за стандартами кошерності та 

халяльності.

Сертифікація американського NSF (Національного санітарного фонду) на цей час 

є найважливішою міжнародною класифікацією мастил, що використовуються 

у харчовій промисловості. У специфікації 21 CFR § 178.3570, визначеній 

американською державною установою FDA (Управління з контролю якості 

продуктів харчування та лікарських засобів), під чіткими хімічними назвами 

та із зазначенням маси продуктів вказані ті сировинні матеріали, які дозволені 

для виробництва харчових мастил. Вказуються лише ті речовини, які, згідно 

з сучасним рівнем знань, не становлять небезпеки для здоров’я (є фізіологічно 

нешкідливими) та перевірені в ході обширних токсикологічних тестів. 

NSF проводить експертизу готових мастильних матеріалів та вносить сертифіковану 

ним продукцію у White Book [Білу книгу]. При цьому фонд розрізняє

Мастила згідно із NSF H1:
� для точок змащування, в яких неможливо виключити 

випадковий контакт із продуктами харчування 

� фізіологічно безпечні

� нейтральні на смак та без запаху.

Мастила згідно із NSF 3H:
� антипригарні мастила [матеріали для звільнення виробів із форм] 

для застосування із безпосереднім та безперервним контактом 

мастила із продуктами харчування

� застосування в технології виробництва продуктів харчування та 

упаковки для них

Мастила згідно із NSF H2:
� універсальні мастила для харчової промисловості, під час 

застосування яких можна виключити можливість контакту із 

продуктами харчування. Однак, на відміну від традиційних мастил 

промислового застосування, мастильні матеріали за класифікацією 

NSF H2 не повинні містити токсичних компонентів.

 

Lubricants used in the production and packing of food and  beverages 

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

 consumption and consumer health shall not be impaired. Therefore  

they are not only required to be faultless concerning foodstuff 

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

consumers’ health.

In order to classify lubricants with regard to food regulations, national 

stipulations, as for instance the German Foodstuffs and Commodity 

Act, and internationally accepted standards, as the HACCP principle 

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

kosher and halal is also becoming more and more important.

Currently, the certification of the American NSF (National Sanitation 

Foundation) is the most important classification of food grade  

lubricants worldwide. The American board FDA (Food and Drug 

Administration) defines which components are allowed to be used 

for these. 21 CFR § 178.3570 lists all permitted raw materials by their 

exact chemical names and quantities. The list cites components 

only which do not pose any health hazard (physiologically harmless) 

according to the actual state of knowledge and have been tested in 

comprehensive toxicological analyses.

The NSF judges the finished lubricants and lists the products certified 

in the White Book. Here it differentiates between:

Lubricants according to NSF H1:
� for lube points where incidental food contact may potentially occur

� are physiologically harmless

� are free of taste and odour.

Lubricants according to NSF 3H:
�  release agents for applications with direct and continuous contact 

between lubricant and food

�  used in the production of food and food packaging materials

Lubricants according to NSF H2:
� general lubricants in food industry where contact with food is  

 excluded, in contrast to conventional industrial lubricants they  

 must be free of toxic ingredients.

Lubricants in food and beverage industry –  
Basic conditions

Мастила у харчовій промисловості та виробництві 
безалкогольних напоїв – Основні вимоги
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Характеристики продукту
Product characteristics

робоча температура
application temperature (°C)

Приводи та редуктори [трансмісії] / Drives and gears

FoodProof  
CLP 220 WX

220 154560

DIN 51517-3 
(CLP)

Медична 
біла олива

medical 
white oil

≥ 12 -10 90

-20 +250

майже для всіх типів промислових редукторів [трансмісій] 
закритого типу із зачепленням циліндричних та конічних 
зубчастих коліс, надійний захист від корозії, низька 
здатність до піноутворення, мають нейтральну дію на 
традиційні ущільнювальні матеріали та фарби
for nearly all construction types of closed industrial gears  
with spur or bevel gearing, reliable protection against 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards 
 conventional sealing materials and paints

FoodProof  
CLP 320 WX

320 154561 -20 +260

FoodProof UNI 32 S 32 155759

DIN 51517-3 
(CLP)

PAO ≥ 12

-40

+120

<  -65 +250 для високонавантажених редукторів [трансмісій] та 
підшипників, також може використовуватися як олива для 
традиційного циркуляційного змащення агрегатів, відмінна 
несівна здатність, надійний захист від зношування 
та корозії, низька здатність до піноутворення, мають 
нейтральну дію на традиційні ущільнювальні матеріали 
та фарби
for heavy loaded gears and bearings, also suited as 
circulating oil for general machine lubrication, best load 
bearing capacity, reliable protection against wear and 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards common 
sealing materials and paints

FoodProof UNI 46 S 46 155760 <  -60 +260

FoodProof UNI 68 S 68 155761 <  -60 +270

FoodProof UNI 100 S 100 155762
-35

<  -55 +270

FoodProof UNI 150 S 150 155763 < -50 +270

FoodProof UNI 220 S 220 155764

-30

< -50 +270

FoodProof UNI 320 S 320 155765 < -50 +270

FoodProof UNI 460 S 460 155773 < -45 +270

FoodProof UNI 680 S 680 155774 < -45 +270

FoodProof UNI 1000 S 1000 155775 < -35 +270

Змащення ланцюгів/ Chain Lubrication

Cliptec XHS 485 FG

V4
0 

=
 4

10
 m

m
²/

s

150958
Естер 
Ester

0 +260 -22 > +290  

для максимальних температур та використання при дуже 
високих швидкостях ковзання, відмінна термоокислювальна 
стабільність, надійний захист від тертя, корозії та зношування, 
відсутність утворення клейких та твердих накипів
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

FoodProof XHF 15 S 15 155961

PAO

-40

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

< -70 +200 Загальноприйняті мастила для змащення ланцюгів, також 
придатні для виконання складних вимог, оптимальний 
захист від корозії та зношування, хороша адгезійна 
здатність, дуже стійкі до старіння, чудова несівна 
здатність
general chain lubrication, also fit for high requirements, best 
corrosion and wear protection, good adhesiveness, highly 
ageing resistant, excellent load bearing capacity

FoodProof XHF 32 S 32 155962 < -65 +250

FoodProof XHF 150 S 150 155963

-30

< -50 > +270

FoodProof XHF 460 S 460 155964 < -45 > +270

FoodProof XHF 680 S 680 155965 < -45 > +270

Plantfluid

V4
0 

=
 4

2 
m

m
²/

s

натуральні 

оливи 

рослинного

походження

vegetable oil

0 +180 -18 ≥ +320

для застосування при високотемпературних режимах на 
конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 
продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії

for high-temperature applications at conveyor belts or chains 
(e.g. continuous furnaces in large bakeries), best protection 
against corrosion and wear

FoodProof 
XHF 460 S 
Spray

460 139241 PAO/

Естер /Ester
-30

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

-45

 > +270
(після 

випарю-
вання/
after  

evapora-
tion)

для застосування при високотемпературних режимах на 

конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 

продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії 
ideal for bearings, guideways and sliding surfaces at high 
 temperature conditions, resistant towards environmental 
impact, neutral towards common sealing materials

Змащення гідравлічних систем / Hydraulic lubrication

FoodProof  
HLP 46 WX

46 154309

DIN 51524-2 
(HLP)

Медична 

біла олива

medical 
white oil

≥ 12 0 +90

-20 +220

Ідеально підходять для підшипників, напрямних та 

поверхонь ковзання в режимі високої температури, стійкі до 

впливу навколишнього середовища, мають нейтральну дію 

на традиційні ущільнювальні матеріали

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

FoodProof  
HLP 68 WX

68 154310 -12 +250
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Характеристики продукту
Product characteristics

робоча температура
application temperature (°C)

Приводи та редуктори [трансмісії] / Drives and gears

FoodProof  
CLP 220 WX

220 154560

DIN 51517-3 
(CLP)

Медична 
біла олива

medical 
white oil

≥ 12 -10 90

-20 +250

майже для всіх типів промислових редукторів [трансмісій] 
закритого типу із зачепленням циліндричних та конічних 
зубчастих коліс, надійний захист від корозії, низька 
здатність до піноутворення, мають нейтральну дію на 
традиційні ущільнювальні матеріали та фарби
for nearly all construction types of closed industrial gears  
with spur or bevel gearing, reliable protection against 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards 
 conventional sealing materials and paints

FoodProof  
CLP 320 WX

320 154561 -20 +260

FoodProof UNI 32 S 32 155759

DIN 51517-3 
(CLP)

PAO ≥ 12

-40

+120

<  -65 +250 для високонавантажених редукторів [трансмісій] та 
підшипників, також може використовуватися як олива для 
традиційного циркуляційного змащення агрегатів, відмінна 
несівна здатність, надійний захист від зношування 
та корозії, низька здатність до піноутворення, мають 
нейтральну дію на традиційні ущільнювальні матеріали 
та фарби
for heavy loaded gears and bearings, also suited as 
circulating oil for general machine lubrication, best load 
bearing capacity, reliable protection against wear and 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards common 
sealing materials and paints

FoodProof UNI 46 S 46 155760 <  -60 +260

FoodProof UNI 68 S 68 155761 <  -60 +270

FoodProof UNI 100 S 100 155762
-35

<  -55 +270

FoodProof UNI 150 S 150 155763 < -50 +270

FoodProof UNI 220 S 220 155764

-30

< -50 +270

FoodProof UNI 320 S 320 155765 < -50 +270

FoodProof UNI 460 S 460 155773 < -45 +270

FoodProof UNI 680 S 680 155774 < -45 +270

FoodProof UNI 1000 S 1000 155775 < -35 +270

Змащення ланцюгів/ Chain Lubrication

Cliptec XHS 485 FG

V4
0 

=
 4

10
 m

m
²/

s

150958
Естер 
Ester

0 +260 -22 > +290  

для максимальних температур та використання при дуже 
високих швидкостях ковзання, відмінна термоокислювальна 
стабільність, надійний захист від тертя, корозії та зношування, 
відсутність утворення клейких та твердих накипів
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

FoodProof XHF 15 S 15 155961

PAO

-40

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

< -70 +200 Загальноприйняті мастила для змащення ланцюгів, також 
придатні для виконання складних вимог, оптимальний 
захист від корозії та зношування, хороша адгезійна 
здатність, дуже стійкі до старіння, чудова несівна 
здатність
general chain lubrication, also fit for high requirements, best 
corrosion and wear protection, good adhesiveness, highly 
ageing resistant, excellent load bearing capacity

FoodProof XHF 32 S 32 155962 < -65 +250

FoodProof XHF 150 S 150 155963

-30

< -50 > +270

FoodProof XHF 460 S 460 155964 < -45 > +270

FoodProof XHF 680 S 680 155965 < -45 > +270

Plantfluid

V4
0 

=
 4

2 
m

m
²/

s

натуральні 

оливи 

рослинного

походження

vegetable oil

0 +180 -18 ≥ +320

для застосування при високотемпературних режимах на 
конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 
продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії

for high-temperature applications at conveyor belts or chains 
(e.g. continuous furnaces in large bakeries), best protection 
against corrosion and wear

FoodProof 
XHF 460 S 
Spray

460 139241 PAO/

Естер /Ester
-30

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

-45

 > +270
(після 

випарю-
вання/
after  

evapora-
tion)

для застосування при високотемпературних режимах на 

конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 

продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії 
ideal for bearings, guideways and sliding surfaces at high 
 temperature conditions, resistant towards environmental 
impact, neutral towards common sealing materials

Змащення гідравлічних систем / Hydraulic lubrication

FoodProof  
HLP 46 WX

46 154309

DIN 51524-2 
(HLP)

Медична 

біла олива

medical 
white oil

≥ 12 0 +90

-20 +220

Ідеально підходять для підшипників, напрямних та 

поверхонь ковзання в режимі високої температури, стійкі до 

впливу навколишнього середовища, мають нейтральну дію 

на традиційні ущільнювальні матеріали

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

FoodProof  
HLP 68 WX

68 154310 -12 +250
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Характеристики продукту
Product characteristics

робоча температура
application temperature (°C)

Приводи та редуктори [трансмісії] / Drives and gears

FoodProof  
CLP 220 WX

220 154560

DIN 51517-3 
(CLP)

Медична 
біла олива

medical 
white oil

≥ 12 -10 90

-20 +250

майже для всіх типів промислових редукторів [трансмісій] 
закритого типу із зачепленням циліндричних та конічних 
зубчастих коліс, надійний захист від корозії, низька 
здатність до піноутворення, мають нейтральну дію на 
традиційні ущільнювальні матеріали та фарби
for nearly all construction types of closed industrial gears  
with spur or bevel gearing, reliable protection against 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards 
 conventional sealing materials and paints

FoodProof  
CLP 320 WX

320 154561 -20 +260

FoodProof UNI 32 S 32 155759

DIN 51517-3 
(CLP)

PAO ≥ 12

-40

+120

<  -65 +250 для високонавантажених редукторів [трансмісій] та 
підшипників, також може використовуватися як олива для 
традиційного циркуляційного змащення агрегатів, відмінна 
несівна здатність, надійний захист від зношування 
та корозії, низька здатність до піноутворення, мають 
нейтральну дію на традиційні ущільнювальні матеріали 
та фарби
for heavy loaded gears and bearings, also suited as 
circulating oil for general machine lubrication, best load 
bearing capacity, reliable protection against wear and 
corrosion, low foaming tendency, neutral towards common 
sealing materials and paints

FoodProof UNI 46 S 46 155760 <  -60 +260

FoodProof UNI 68 S 68 155761 <  -60 +270

FoodProof UNI 100 S 100 155762
-35

<  -55 +270

FoodProof UNI 150 S 150 155763 < -50 +270

FoodProof UNI 220 S 220 155764

-30

< -50 +270

FoodProof UNI 320 S 320 155765 < -50 +270

FoodProof UNI 460 S 460 155773 < -45 +270

FoodProof UNI 680 S 680 155774 < -45 +270

FoodProof UNI 1000 S 1000 155775 < -35 +270

Змащення ланцюгів/ Chain Lubrication

Cliptec XHS 485 FG

V4
0 

=
 4

10
 m

m
²/

s

150958
Естер 
Ester

0 +260 -22 > +290  

для максимальних температур та використання при дуже 
високих швидкостях ковзання, відмінна термоокислювальна 
стабільність, надійний захист від тертя, корозії та зношування, 
відсутність утворення клейких та твердих накипів
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

FoodProof XHF 15 S 15 155961

PAO

-40

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

< -70 +200 Загальноприйняті мастила для змащення ланцюгів, також 
придатні для виконання складних вимог, оптимальний 
захист від корозії та зношування, хороша адгезійна 
здатність, дуже стійкі до старіння, чудова несівна 
здатність
general chain lubrication, also fit for high requirements, best 
corrosion and wear protection, good adhesiveness, highly 
ageing resistant, excellent load bearing capacity

FoodProof XHF 32 S 32 155962 < -65 +250

FoodProof XHF 150 S 150 155963

-30

< -50 > +270

FoodProof XHF 460 S 460 155964 < -45 > +270

FoodProof XHF 680 S 680 155965 < -45 > +270

Plantfluid

V4
0 

=
 4

2 
m

m
²/

s

натуральні 

оливи 

рослинного

походження

vegetable oil

0 +180 -18 ≥ +320

для застосування при високотемпературних режимах на 
конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 
продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії

for high-temperature applications at conveyor belts or chains 
(e.g. continuous furnaces in large bakeries), best protection 
against corrosion and wear

FoodProof 
XHF 460 S 
Spray

460 139241 PAO/

Естер /Ester
-30

+250
(при коротких 

інтервалах 
зміни оливи/at 

short relubricati-
on intervals)

-45

 > +270
(після 

випарю-
вання/
after  

evapora-
tion)

для застосування при високотемпературних режимах на 

конвеєрних стрічках або ланцюгах для транспортування 

продуктів. Оптимальний захист від зношування та корозії 
ideal for bearings, guideways and sliding surfaces at high 
 temperature conditions, resistant towards environmental 
impact, neutral towards common sealing materials

Змащення гідравлічних систем / Hydraulic lubrication

FoodProof  
HLP 46 WX

46 154309

DIN 51524-2 
(HLP)

Медична 

біла олива

medical 
white oil

≥ 12 0 +90

-20 +220

Ідеально підходять для підшипників, напрямних та 

поверхонь ковзання в режимі високої температури, стійкі до 

впливу навколишнього середовища, мають нейтральну дію 

на традиційні ущільнювальні матеріали

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

FoodProof  
HLP 68 WX

68 154310 -12 +250

ADDINOL
IS

O 
VG

NSF H1
Реєстр.№ 

.

Специфі-
кації

Specifica-
tions

Базова 
олива
Base oil

Навантаже-
ння

Loads
FZG  

A/8,3/90

нижня 
lower

верхня
upper

Темпера- 
тура 

текучості 
Pour point

(°C)

Темпера- 
тура 

спалаху 
Flashpoint

(°C) Ко
ш
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ні
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sh

er
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Характеристики продукту
Product characteristics

робоча температура
application temperature (°C)

FoodProof HLP 15 S 15 154386 DIN 51524-2 
(HLP)

PAO

-40

+120

< -70 +190 Робоча рідина для промислових гідравлічних установок 
різних типів, також придатна для виконання складних 
вимог, чудова несівна здатність, дуже стійка до старіння, 
захист від корозії, зношування, кавітації та піноутворення, 
має нейтральну дію на традиційні ущільнювальні матеріали 
та фарби
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

FoodProof HLP 22 S 22 154387 -40 < -70 +220

FoodProof HLP 32 S 32 154388

DIN 51524-2 
(HLP),  

DIN 51524-3 
(HVLP)

≥ 12

-35 < -60 +230

FoodProof HLP 46 S 46 154389

-30

< -60 +240

FoodProof HLP 68 S 68 154390 < -60 +265

FoodProof HLP 100 S 100 154391 < -60 +270

FoodProof  
UNI 15 S

15 155758
DIN 51524-2 

(HLP)
PAO -40

+120

< -70 +200 див. Приводи та редуктори [трансмісії]
see Drives and gears

FoodProof  
UNI 32 S … 150 S

32 …
150

див. 
вище 
see 

above

DIN 51524-2 
(HLP),  

DIN 51524-3 
(HVLP)

PAO ≥ 12 див. вище
see above

див. вище
see above

див. вище
see above

Weißöl / White oil 
WX 15 … WX 68

15 … 
68

див. 
нижче 

see 
below

Медична 

біла олива

medical 
white oil

див. нижче
see below

див. нижче
see below

див. Інше
please see Further

Компресори, вакуумні насоси, компресорні блоки / Compressors, vacuum pumps, compressed air units

FoodProof VDL 32 S 32 154562

DIN 51506 
(VDL)

Естер 
PAO

-35 +120

-60 +260 для повітряних компресорів усіх типів, що експлуатуються 
при кінцевих температурах стиснення до +220 °C, 
ідеальні для гвинтових компресорів та багатосекторних 
компресорів, придатні для виконання високих вимог, 
надійний захист від корозії та зношування
for air compressors of all construction types at  discharge 
temperatures up to +220 °C, ideal for screw-type 
 compressors and sliding-vane compressors, suited for high 
demands, reliable protection against corrosion and wear

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

див. 
вище 
see 

above

DIN 51506 
(VDL)

Естер
PAO

див. вище
see above

+120 див. вище  

see above
див. вище  

see above

див. Приводи та редуктори [трансмісії]
see Drives and gears

Інше / Further

FoodProof XW 32 M 32

147319
plus

NSF 3H,
NSF 
HT-1

DIN ISO 
6743-12 QB

Медична 

біла олива 
medical 
white oil

-10 +300 -15 +217

теплоносії для чутливих середовищ, придатні для щадного 
нагрівання чутливих та надійного нагрівання небезпечних 
матеріалів всередині замкнутих теплових контурів, 
мають нейтральний запах та смак, термічно дуже стійкі, 
температура закипання: +349 °C, макс. температура 
утворення плівки (без контакту з повітрям): +330 °C
Heat transfer medium for sensitive applications, suited for 
gentle heating of sensitive and safe heating of hazardous 
substances in closed systems, free of taste and odour, high 
thermal stability, initial boiling point: +349 °C, maximum 
film temperature (without access of air): +330 °C

Antifreeze FG

V2
0 

=
 7

0 
m

m
²/

s

Пропілен- 

гліколь 
propylene 

glycol

-50 +109

захист від замерзання, корозії та кавітації всередині 
контурів системи охолодження, біологічно розкладається, 
хімічно дуже стабільний, низька схильність до 
піноутворення, має нейтральну дію на каучук, пластмаси 
та фарби, розчиняється водою у будь-яких пропорціях, 
залежно від умов застосування 
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

Weißöl / White oil 
WX 15

15
147319

plus 
NSF 3H

Медична 

біла олива

medical 
white oil

-22 +187
олива для циркуляційного змащення та машинна олива  
для виконання нескладних вимог, ідеально підходить 
для пакувальних машин, висока стабільність до впливу 
навколишнього середовища, оптимальний захист від 
корозії завдяки водовідштовхувальним повзучим 
властивостям, висока стійкість до окислення 
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

Weißöl / White oil 
WX 32

32
156391

plus 
NSF 3H

-12 +213

Weißöl / White oil 
WX 68

68
156392

plus 
NSF 3H

-12 +256



 
Al-complex =      мило на основі комплексу алюмінію / aluminium complex soap
Silikonspray =     силіконовий спрей

Консистентні мастила / Lubricating 
ADDINOL

IS
O 

VG

NSF H1
Реєстр.№ 

.

Специфі-
кації

Specifica-
tions

Базова 
олива
Base oil

Навантаже-
ння

Loads
FZG  

A/8,3/90

нижня 
lower

верхня
upper

Темпера- 
тура 

текучості 
Pour point

(°C)

Темпера- 
тура 

спалаху 
Flashpoint
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Характеристики продукту
Product characteristics

робоча температура
application temperature (°C)

FoodProof HLP 15 S 15 154386 DIN 51524-2 
(HLP)

PAO

-40

+120

< -70 +190 Робоча рідина для промислових гідравлічних установок 
різних типів, також придатна для виконання складних 
вимог, чудова несівна здатність, дуже стійка до старіння, 
захист від корозії, зношування, кавітації та піноутворення, 
має нейтральну дію на традиційні ущільнювальні матеріали 
та фарби
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

FoodProof HLP 22 S 22 154387 -40 < -70 +220

FoodProof HLP 32 S 32 154388

DIN 51524-2 
(HLP),  

DIN 51524-3 
(HVLP)

≥ 12

-35 < -60 +230

FoodProof HLP 46 S 46 154389

-30

< -60 +240

FoodProof HLP 68 S 68 154390 < -60 +265

FoodProof HLP 100 S 100 154391 < -60 +270

FoodProof  
UNI 15 S

15 155758
DIN 51524-2 

(HLP)
PAO -40

+120

< -70 +200 див. Приводи та редуктори [трансмісії]
see Drives and gears

FoodProof  
UNI 32 S … 150 S

32 …
150

див. 
вище 
see 

above

DIN 51524-2 
(HLP),  

DIN 51524-3 
(HVLP)

PAO ≥ 12 див. вище
see above

див. вище
see above

див. вище
see above

Weißöl / White oil 
WX 15 … WX 68

15 … 
68

див. 
нижче 

see 
below

Медична 

біла олива

medical 
white oil

див. нижче
see below

див. нижче
see below

див. Інше
please see Further

Компресори, вакуумні насоси, компресорні блоки / Compressors, vacuum pumps, compressed air units

FoodProof VDL 32 S 32 154562

DIN 51506 
(VDL)

Естер 
PAO

-35 +120

-60 +260 для повітряних компресорів усіх типів, що експлуатуються 
при кінцевих температурах стиснення до +220 °C, 
ідеальні для гвинтових компресорів та багатосекторних 
компресорів, придатні для виконання високих вимог, 
надійний захист від корозії та зношування
for air compressors of all construction types at  discharge 
temperatures up to +220 °C, ideal for screw-type 
 compressors and sliding-vane compressors, suited for high 
demands, reliable protection against corrosion and wear

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

див. 
вище 
see 

above

DIN 51506 
(VDL)

Естер
PAO

див. вище
see above

+120 див. вище  

see above
див. вище  

see above

див. Приводи та редуктори [трансмісії]
see Drives and gears

Інше / Further

FoodProof XW 32 M 32

147319
plus

NSF 3H,
NSF 
HT-1

DIN ISO 
6743-12 QB

Медична 

біла олива 
medical 
white oil

-10 +300 -15 +217

теплоносії для чутливих середовищ, придатні для щадного 
нагрівання чутливих та надійного нагрівання небезпечних 
матеріалів всередині замкнутих теплових контурів, 
мають нейтральний запах та смак, термічно дуже стійкі, 
температура закипання: +349 °C, макс. температура 
утворення плівки (без контакту з повітрям): +330 °C
Heat transfer medium for sensitive applications, suited for 
gentle heating of sensitive and safe heating of hazardous 
substances in closed systems, free of taste and odour, high 
thermal stability, initial boiling point: +349 °C, maximum 
film temperature (without access of air): +330 °C

Antifreeze FG

V2
0 

=
 7

0 
m

m
²/

s

Пропілен- 

гліколь 
propylene 

glycol

-50 +109

захист від замерзання, корозії та кавітації всередині 
контурів системи охолодження, біологічно розкладається, 
хімічно дуже стабільний, низька схильність до 
піноутворення, має нейтральну дію на каучук, пластмаси 
та фарби, розчиняється водою у будь-яких пропорціях, 
залежно від умов застосування 
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

Weißöl / White oil 
WX 15

15
147319

plus 
NSF 3H

Медична 

біла олива

medical 
white oil

-22 +187
олива для циркуляційного змащення та машинна олива  
для виконання нескладних вимог, ідеально підходить 
для пакувальних машин, висока стабільність до впливу 
навколишнього середовища, оптимальний захист від 
корозії завдяки водовідштовхувальним повзучим 
властивостям, висока стійкість до окислення 
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

Weißöl / White oil 
WX 32

32
156391

plus 
NSF 3H

-12 +213

Weißöl / White oil 
WX 68

68
156392

plus 
NSF 3H

-12 +256

ADDINOL NLGI NSF H1
Реєстр.№ DIN Базова 

олива
Base oil

В’язкість базової 
оливи при 40°C 

(мм/с) 
Base oil viscosity 

bei/at 40°C (mm²/s)

Згущувач
Thickening 

agent

нижня
lower

верхня
upper Характеристики продукту

Product characteristics
робоча температура

application temperature (°C)

Підшипники кочення та ковзання  / Roller and sliding bearings

FG Grease AL 00 00 157942
GPFHC
00P-40

PAO 350 Al-complex -45 +160

синтетичне рідке консистентне мастило із вмістом протизадирних 
присадок, чудовою водостійкістю та широким температурним діапазоном, 
сертифіковане як халяльне та кошерне
synthetic fluid grease containing EP-additives, provides excellent water 
resistance and a wide service temperature range, halal and kosher certifi-
cation

FG Grease AL 1 1 157929
KPFH-
C1P-40

PAO 350 Al-complex -45 +160

синтетичне рідке консистентне мастило із вмістом протизадирних 
присадок, чудовою водостійкістю та широким температурним діапазоном, 
сертифіковане як халяльне та кошерне
synthetic fluid grease containing EP-additives, provides excellent water 
resistance and a wide service temperature range, halal and kosher certifi-
cation

Multiplex FD 2 2 138176 K2N-20

Медична 

біла 

молива

medical 
white oil

160 Al-complex -20 +140

універсальне консистентне мастило без вмісту протизадирних присадок, з 
чудовою водостійкістю, сертифіковане як халяльне та кошерне
multi-purpose grease without EP-additives and excellent water resistance, 
halal and kosher certification

FG Grease AL 2 2 142558
KPFHC
2P-40

PAO 350 Al-complex -45 +160

синтетичне рідке консистентне мастило із вмістом протизадирних 
присадок, чудовою водостійкістю та широким температурним діапазоном, 
сертифіковане як халяльне та кошерне
synthetic fluid grease containing EP-additives, provides excellent water 
resistance and a wide service temperature range, halal and kosher certifi-
cation

Addiflon PFPE 
Premium FD 2 
Plus

2 157876 KFK2U-30 PFPE 500 PTFE -30 +260

Синтетичне мастило на основі перфторованих базових компонентів, 
із дуже високою несівною здатністю та чудовими антикорозійними 
властивостями, видатною стійкістю до окислення та робочих середовищ
synthetic grease based on perfluorinated compounds with very high load 
carrying capacity and excellent anti-corrosion properties, provides outstan-
ding oxidation stability and media resistance

Редуктори [трансмісії] / Gears

FG Grease AL 00 00 157942
GPFHC
00P-40

 PAO 350 Al-complex -45 +160

синтетичне рідке консистентне мастило із вмістом протизадирних 
присадок, чудовою водостійкістю та широким температурним діапазоном, 
сертифіковане як халяльне та кошерне
synthetic fluid grease containing EP-additives, provides excellent water 
resistance and a wide service temperature range, halal and kosher 
certification

Технічне обслуговування та ремонт / Maintenance and care

WXA Spray 139242

Медична 

біла

олива

medical 
white oil

72 -10 +180

для ланцюгів, пакувальних машин, манжет, ущільнювальних кілець 
круглого перетину, приводів, дуже стійкі до впливу навколишнього 
середовища, характеризуються високою стійкістю до старіння, 
водовідштовхувальними повзучими властивостями
for chains, packing units, collars, o-seals, drives, high stability towards 
environmental impact and ageing, water-displacing creeping properties

Silikonspray
Silikonspray LV

147191
158706

Силіконове 

мастило

silicone oil

350
1.000

(bei/at 25°C)

-50 +250

Ррозділювально-змащувальні матеріали, мастила для надання ковзкості та 
мастила універсального застосування, хімічно дуже стійкі (до соленої води, 
водяної пари, кислот та лугів), також придатні для застосування в режимі 
високих температур, силіконовий спрей LV низької в’язкості, наприклад, для 
застосування у виробництві пакувальних плівок (зокрема, Brckner)
universal sliding, separating and lubricating agent, high chemical stability 
(towards salt water, vapour, acids and lyes), also fit for high temperatures, 
Silicone Spray LV with low viscosity for applications in the manufacturing of 
packaging films (especially Brückner) among others

FoodProof 
XHF 460 S 
Spray

139241
PAO/

Естер/
Ester

460 -30 +250

Для підшипників, ланцюгів, напрямних та поверхонь ковзання, стійкі 
до впливу навколишнього середовища, дуже термостійкі, оптимальний 
захист від зношування
for bearings, chains, guideways and sliding surfaces, resistant towards 
environmental impact, high temperature stability, best wear protectio

Addisil FG 23 2-3 158288 MSI2-3S-40
Силіконове 

мастило

silicone oil
850 PTFE -45 +200

Консистентне мастило для продуктів харчування та арматур для 
змащення та герметизації, ідеально підходить для броварень та 
виробництва безалкогольних напоїв, стійке до холодної та гарячої води, 
тривалий термін служби, стійкий до дезінфікуючих розчинівfood 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

* = на сертифікації  / running



Безпека споживача стоїть на першому місці. Мастила, що застосовуються 

у виробництві та пакуванні продуктів харчування та напоїв, повинні бути 

нейтральними на смак та запах та передусім задовольняти вимоги харчового 

законодавства. Крім того, саме у харчовій промисловості до мастильних матеріалів 

висуваються особливо високі технічні вимоги. Максимальне використання 

потужності установок, дедалі коротші простої виробництв, іноді екстремальні 

температури та часом агресивні умови навколишнього середовища – такі 

завдання можуть подолати лише високоефективні мастильні матеріали.

ADDINOL, німецький спеціаліст з високопродуктивних мастильних матеріалів, 

пропонує широкий спектр мастил, консистентних мастил та спреїв, які 

виготовляються з урахуванням технічних вимог замовників для застосування у 

виробництві продуктів харчування, напоїв, кормів для тварин, фармацевтичних 

препаратів та косметичних засобів:  

� Сертифіковані за NSF-H1 та внесені у «Білу книгу» NSF

� Сертифіковані за стандартами кошерності та халяльності

� Забезпечують надійний захист компонентів від тертя, зношування та корозії

� Оптимальна стійкість до старіння в умовах тривалого застосування

� Стійкі до впливу агресивних умов навколишнього середовища

� Характеризуються високою термостійкістю

� Характеризуються високим рівнем сумісності із застосовуваними матеріалами, 

ущільненнями та фарбами

� Неодноразово пройшли перевірку часом та наявні у всіх країнах світу.

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

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

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

demands above all. Furthermore, food industry places particularly 

high technical requirements on the lubricants. Maximum capacity 

utilisation, ever shortened downtimes, in part extreme temperatures 

and often aggressive ambient conditions – these challenges can only 

be met by high-performance lubricants.

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

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

production of foods, beverages, animal feedstuff, pharmaceuticals 

and cosmetics:

� NSF-H1 certification and registered in the NSF White Book

� certified as kosher and halal

� reliable protection of the components against friction, 

 wear and corrosion

� best ageing stability for long operating lives

� resistant against aggressive ambient conditions

� outstanding temperature stability

� high compatibility with materials, sealings and paints 

� tried, tested and available all over the world.

ADDINOL High-performance lubricants –
For food and beverage industry

ADDINOL Високоефективні мастила для харчової  
промисловості та виробництва безалкогольних напоїв



www.addinol.de
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ADDINOL Високоефективні мастильні матеріали 
представлені в більш ніж 90 країнах та на всіх континентах
.
ADDINOL high-performance lubricants in more than 
90 countries and on all continents.

Передав:  / handed over by:

Am Haupttor, D-06237 Leuna/Germany
Phone: +49 (0)3461 - 845 - 111
Fax: +49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail: info@addinol.de 

ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants
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