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Apraksts

Sintētiska augstas veiktspējas smērviela ar PTFE lietošanā pie zemas temperatūras un augsta ātruma

 

 

Pielietojuma ieteikumi

Pielietojums 

Smērviela gultņu eļļošanai  

Ātra ātruma rullīšu gultņiem

 

Pielietojuma nozares

Ēdienu un dzērienu ražošana

Tekstila ražošana

Iepakošana

Piedziņas tehnoloģijas

Priekšrocības un ieguvumi 

 Temperatūras diapazons -60°C to 120°C 

Izturīgs pret sārmiem un skābes tīrīšanas līdzekļiem un 

dezinfekcijas šķidrumiem

 Laba nodiluma aizsardzība dēļ PTFE 

 NSF H2 reģistrēts

Hermētiska eļļošana saskares virsmām

Uzturēšanas eļļošana plastmasas un gumijas detaļām

Notīrīt eļļošanas punktus optimālam efektam. Pirms pirmās reizes lietošanas, noņemt pretkorozijas līdzekli. 
Piepildīt gultni lai visas funkcionālās virsmas būtu nosegtas. Piepildīt gultņus 1/3 no brīvās telpas gultnī, liela 
ātruma gultņiem - 1/4. Lēna ātruma gultņi jāpiepilda pilnībā. Cik iespējams, ņemt vērā iekārtas ražotāja 
norādījumus. Novērtēt eļļošanas biežumu un daudzumu. Ja veco smērvielu nevar noņemt, samazināt tās 
kvantitāti un izvairīties no pārmērības. Pie retas eļļošanas, nomainīt smērvielu pilnībā. Uzmanību: miksēt ar 
saderīgiem lubrikantiem.



PRODUKTA INFORMĀCIJA                                                    

 

OKS 475  
High-Performance Grease  
 
Tehniskie Dati

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Marķējums DIN 51 502 DIN 51 825  KFHC2K-60 

Bāzes eļļa 

Tips Polialfaolefīns

Viskozitāte  DIN 51 562-1 
40°C 
100°C 

mm²/s 
mm²/s 

aptuveni 30 
aptuveni 11.5 

Biezinātājs 

Tips                                           Litija hidroksistearāts

Konsistence  DIN 51 818 DIN ISO 2137 NLGI grade 2 

Darba iespiešanās   DIN ISO 2137 60 c  ik  l i             5 - 295 0.1 mm 26

Eļļas atdalīšanās   30 h / 100°C Svara procents < 5

Plūsmas spiedien sDIN 51 805 20°C mbar < 125 

Tecējuma pts. DIN ISO 2176  °C > 185 

Pretestība pret oksidāciju DIN 51 808 1r0 0 h / 100°C < 0.2 ba

Piedevas  

Cietie lubrikanti, tips      PTFE 

Specifiskie dati  

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/cm³ 0.85 

Krāsa         bēšs

DN faktors     mm x 1/min 1,000,000 

Darba temperatūras  

Minimālā darba temperatūra  DIN 51 805 < 1,400 hPa °C -60 

Maksimālā darba temperatūra DIN 51 821-2 F50 (A/1500/6000), 100 h °C 120 

Korozijas aizsardzības testi 

SKF-EMCOR DIN 51 802 7 dienas destilēts ūdens Corr.degree                  0-5  

Ūdens pretestība DIN 51 807-1 90°C  0 - 3              1 

Nodiluma testi  

Four-ball test rig welding load DIN 51 350-4  N 2,000 

Apstiprinājumi  

Pārtikas rupniecība                   8  NSF H2 Reg. No. 13770

Iepakojums

 400 ml kasetne     

 1 kg skārda bundža  

 5 kg tvertne

 25 kg tvertne 

 170 kg muca

 

 

 
Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. 
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi 
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā 
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, 
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme


