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OKS 1111 
Multi-silicone grease, spray 
 

 

 

Apraksts

Ūdensizturīga silikona smērviela savienojumiem, blīvēm un plastmasas daļām. 

 

 

Lietošanas norādes

Pielietojums

Hermētiķis un lubrikants karsta/auksta ūdens vārstiem,
santehnikas un apkures sektorā, dzesēšanas lokiem,
blīvēm u.c.

 

Blīvju un noslēgu eļļošanai pie montāžas 

 

 

 

 

Pielietojuma nozares  

Noslēgiem

Apkure un santehnika

 

 

 

 

Priekšrocības un ieguvumi

Augsta efektivitāte dēļ labas saķeres ar visiem materiāliem

Nebojā plastmasas un elastomērus

   Konstanta uzveība bez izžūšanas, cietēšanas, notecēšanas

   Izturīgs pret aukstu/karstu ūdeni, etanolu, metanolu, glicerīnu

 

Optimālam efektam uzmanīgi attīrīt eļļošanas punktu ar OKS 2610/2611, iesmidzināt tieši punktā, ļaut 
izgarot, izvairīties no pārmērības. Ievērot ražotāja instrukcijas. Novērtēt eļļošanas frekvenci un 
daudzumu. Jaukt tikai ar saderīgiem lubrikantiem. Gultņi, kas saeļļoti ar silikona smērvielu var tikt 
noslogoti tikai 1/3 no pieļaujamās slodzes. Plastmasa, kas bāzēta uz silikona var tikt bojāta.Silikona 
smērviela nevar tikt izmantota slīdes virsmām pie tīra skābekļa ietekmes.
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OKS 1111 
Multi-silicone grease, spray 
 
Tehniskie Dati  

  Standarts Nosacījumi Vienība Vērtība

Marķējums DIN 51 502 DIN 51 825  MSI3S-40 

Bāzes eļļa 

Tips Silikona eļļa

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

mm²/s 
mm²/s 

9,500 
3,800 

Zaudējumi izgar.  DIN 58 397-1 30 h/200°C Procentuāli < 2.5 

Thickener 

Tips    Neorganisks

Konsistence DIN 51 818 DIN ISO 2137 NLGI klase  3 

Neizstr. iepsiešanās    DIN ISO 2137  0.1 mm 180 - 210 

Plūsmas spied. DIN 51 805 
-40°C 
20°C 

mbar 
mbar 

<100 
50 

Tec. punkt. DIN ISO 2176  °C                            bez

Eļļas atdalīšan DIN 51 817 
18 h/40°C 
168 h/40°C 

% no svara
% no svara

0.86 
3.46 

Pretestība pret oksidāc. DIN 51 808 100 h     0  . 3    /99°C bar <

Specifiskie dati  

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/cm³ 1.0 

Krāsa  Caurspīdīgs

Darba temperatūras  

Zemā darba temperatūra    °C -40 

Augšējā darba temperatūra    °C 200 

Korozijas aizsardzības tests 

SKF-EMCOR DIN 51 802  Koroz. pakāpe 0 - 5 3 un 4 

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

Iepakojums

 400 ml aerosols      

 

 
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


