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OKS 1110 
Multi-Silicone Grease 
 

 

 

Apraksts  

Augstas saķeres silikona smērviela savienojumiem, blīvēm un plastmasas detaļām. 

 

Lietošanas norādes 

Pielietojums 

§ Hermētiķis un lubrikants aukstiem/karstiem vārstiem
sildīšanas vai dzesēšanas sistēmām

 

§ Blīvju eļļošanai 
 

§ Plastmasas detaļu eļļošanai 

 

 

 

Pielietojuma nozares  

§ Blīvēšana  

§ Santehnika un apkure  

§ Pārtikas rūpniecība  

 

 

 

 

Priekšrocības un ieguvumi 

§ NSF H1-reģistrēts  

§ Bez krāsas un smaržas  

§ Augsta efektivitāte pateicoties labai saķerei
 

§ Laba saderība ar plastmasu un elastomēriem
 

§ EPDM saderīgs

§ Ilgtermiņa stabilitāte, nenotek, neizžūst
 

§ Izturīgs pret karstu un aukstu laiku, etanolu, etilēna glikolu
glicerīnu un metanolu  

 

Notīrīt eļļošanas punktus optimālam efektam. Uzklāt vienmērīgi smērvielu un plānā kārtā. Izvairīties no 
pārmērības. Cik iespējams, ņemt vērā iekārtas ražotāja instrukcijas. Novērtēt eļļošanas biežumu un daudzumu. 
Jaukt ar piemērotiem lubrikantiem. Uzmanību: Silikona bāzes plastmasa var tikt bojāta no silikona smērviela. 
Nelietot pie tīra skābekļa.
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Multi-Silicone Grease 
 
Tehniskie Dati  

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Marķējums DIN 51 502 DIN 51 825  MSI3S-40 

Bāzes eļļa 

Tips        Polidimetilsilofāns  

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

mm²/s 
mm²/s 

9,500 
3,800 

Izgarošanas zudumi DIN 58 397-1 30h / 200°C % no svara  < 2.5 

Biezinātājs 

Tips     Neorganisks 

Specifiskie dati  

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/cm³ 0.96 

Krāsa     caurspīdīgs 

Konsistence DIN 51 818 DIN ISO 2137 NLGI klase  3 

Iespiešanās  DIN ISO 2137  0.1 mm 180 - 210 

Spiediens  DIN 51 805 
-40°C 
20°C 

mbar 
mbar 

<100 
50 

Notecēšanas punkts DIN ISO 2176  °C bez  

Ēļļas atdalīšanās DIN 51 817 
18 h / 40 °C 
168 h / 40°C 

% no svara  
% no svara  

0.86 
3.46 

Pretestība oksidācijai  DIN 51 808 100 h / 99°C bar < 0.3 

Darba temperatūras  

Minimālā darba temperatūra    °C -40 

Maksimālā darba temperatūra   °C 200 

Korozijas aizsardzības tests 

SKF-EMCOR DIN 51 802  Koroz. klase 3 and 4 

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

Sertifikāti  

Pārtikas rūpniecība     NSF H1 Reg. No. 124381 

UBA vadlīnijas    Testa sertifikāts KA 432 

Putu saderība     Apstiprinājums no BPV Weihenstephan 
 

Iepakojumi 

§ 10 ml tūba 

§ 80 ml tūba  
§ 400 ml kasetne

§ 500 g skārdene  
§ 5 kg tvertne  
§ 25 kg tvertne

§ 180 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


