
 
 
OKS 491 

Open Gear Spray, dry 
 

 

 
 

 

OKS 491 - PRODUKTA INFORMĀCIJA  
 
Pielietojuma nozares: 

 
Priekšrocības un ieguvumi: 

 
Pielietojums: 

 
Papildus informācija  

 
Iepakojums: 
- 400 ml aerosols 
 
Versija:  
E-12.1/14 

 

 
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

Atvērtu zobratu eļļošanai, kas ir pakļauti nodilumam dēļ korozijas un netīrumiem, 
piem., kosntrukciju iekārtas, preses, smalcinātāji, dzirnavas, atkritumu pārstrādes 
iekārtas u.c. Trosēm, kas pakļautas laikapstākļu ietekmei, krānu sistēmām, liftiem, 
kuģu un jūras iekārtām.

Augsta efektivitāte pateicoties labām eļļošanas un slapināšanas īpašībām. Samazina 
berzi un nodilumu, samazinot nepieciešamību pēc remontiem. Ekonomisks dēļ mazā 
patēriņa un ietaupa laiku. Šķidrajā stadījā OKS 491 samitrina slīdvirsmas un 
iespiežas mazās šķirbās. Izgarojot šķīdinātājam, veidojas noturīgs, sauss, elastīgs 
pārklājums. OKS491 ir ūdens izturīgs un ir ar labām korozijas aizsardzības īpašībām. 
Sausais pārklājums novērš saķeri ar putekļiem un netīrumiem.

Augstākajai efektivitātei, kārtīgi attīrīt eļļošanas punktu, piem., ar OKS 2610 vai OKS 
2611 universālo tīrītāju. Labi sakratīt pirms lietošanas. Smidzināt no 20-30cm 
attāluma uz sagatavotās virsmas. Jāņem vērā iekārtu ražotāja instrukcijas. Novērtēt 
eļļošanas biežumu un daudzumu.



OKS 491 
Open Gear Spray, dry 

 

Tehniskie Dati  
 

  Norma  Nosacījumi  Vienība Vērtība 

Cietie lubrikanti   

Tips         
Grafīts, minerāleļļa,   
bitumens  

Kopējā daļa  DIN 51 814    Masa-%  aptuveni . 60  

Saistviela  

Tips        Dabīgie sveķi  

Šķīdinātājs 

Tips        Petrolejas spirts  

Degšanas punkts  DIN 51 755 (-2)  <65°C (<5°C)  °C  VbF AI  

Pārklājuma kārta 

Optimālais kārtas biezums 
DIN 50 981/50 
984  

DIN 50 982-2  µm  50  

Žūšanas laiks   +20°C  min  5 - 10  

Žūšanas temperatūra      °C  20  

Specifiskie dati  

Blīvums  
DIN EN ISO 
3838  

+20°C  g/ml  0,89  

Krāsa        melns 

Darba temperatūra  

Minimālā darba temperatūra      °C  -30  

Maksimālā darba temperatūra     °C  100  

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


