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OKS 230 - PRODUKTA INFORMĀCIJA 
 
Pielietojuma nozares  
 

 
Priekšrocības un ieguvumi 

 
Pielietojums  
 

 
 
 
 
Iepakojums

 
- 250 g skārdene  
- 1 kg skārdene  
- 5 kg tvertne  
- 25 kg tvertne  
 

 

 
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

Temperatūras novājinātu detaļu eļļošanai - gultņu, slīdvirsmu, ķēžu, rullīšiem 
pie karstās apstrādes. Sausai eļļošanai gultņiem, karstā gaisa pūtējiem u.c. pie 
temperatūrām pie 250oC. Plastmasas un gumijas eļļošanai pie normālas 
temperatūras, kur detaļas nav jūtīgas pret minerāleļļu.

Augsta efektivitāte dēļ MoS2 klātbūtnes. Ļoti zema berze pie augstākās 
noslodzes. Plašs pielietojums pie temperatūrām līdz 200oC kā pasta, virs 
200oC līdz 450oC kā sausais lubrikants. Izturīgs pret ūdeni, degvielām un 
lubrikantiem, ķīmijām un hidrauliskajiem šķidrumiem.

Labākai saķerei, notīrīt vītnes un slīdvirsmas no netīrumiem un citiem 
lubrikantiem. Vispirms attīrīt mehāniski, tad ar OKS 2610 vai OKS 2611 
universālajiem tīrītājiem. Uzklāt vienmērīgi uz slīdvirsmas ar otu vai lāpstiņu. 
Noņemt lieko pastu. Lietojot gultņiem, uzklāt nelielu daudzumu, tad iegriest 
gultni. Darbībā, atkārtot eļļošanu ar OKS 310 MoS2 augstas temperatūras 
lubrikantu. Jaukt tikai ar atbilstošiem lubrikantiem. 
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OKS 230 
MoS2High-Temperature Paste  

 Norma Nosacījumi Vienība Vērtība 

Bāzes eļļa

Tips    Poliglikols

Deg.punkts DIN ISO 2592 > 79 °C 270 

Biezinātājs

Tips    litija hidroksistearāts

Neapstr.
iespiešanās

DIN ISO 2137 neatdalās 0,1 mm 250 - 280 

Tec. punkts DIN ISO 2176  °C > 180 

Piedevas

Cietie
lubrikanti
tips

   
MoS  

2

citi cietie lubrikanti

Specifiskie dati

Blīvums DIN EN ISO 3838 +20°C g/cm³ 1,75 

Krāsa    melns

Darba temperatūras

Min
darba
temperatūra

  °C - 35 

Max 
darba
temperatūra 
- eļļošana

  °C 180 

Max
darba
temperatūra 
- atdalīšanās 

  °C 450, max. 630 

Nodiluma aizsardzības tests

VBT- weld 
load (Four 
ball test rig) 

DIN 51 350-4  N 3.200 

Berzes vērtības

Preses
Tests 

E DIN 51 833  µ 0,11 

Vītnes
berzes
vērtības

DIN EN ISO 16047 
Skrūve: ISO 4017 M10x55-8.8 
Uzgrieznis: ISO 4032 M10-10  

µ 0,10 

Atdalīšanās 
berze

DIN 267-27 A2-70, 400°C/100h Nm < 1,2 x vilkšanas berze 


