
PRODUCT INFORMATION                                                    

 

OKS 277 / OKS 2771  
High-Pressure Lubrication Paste with PTFE 
 

 

   

Apaksts   

Augsta spiediena lubricējoša pasta ar  PTFE slīdošu metālisku elementu, plastmasas un keramikas eļļošanai.
 

 

Pielietojums 

§ Lubricēšanai un noslēgšanai blīvēm, metāla, plastmas 
un keramikas savienojumiem pie karstas/aukstas  
temperatūras

§ Ilgtermiņa eļļošanai smagas slodzes presēm, vadīklām

 

§ Lubrikants vītņu vārpstām radiatoru termostatiem
 

 

Pielietojuma nozares  

§ Sanitary installations 

§ Maintenance field for mobile cranes 

§ Servicing 

 

 

 

Priekšrocības un ieguvumi 

§ Samazina nodilumu 

§ Pagarina eļļošanas intervālu  

§ Pretestības pret oksidāciju  

§ Samazina skaņu un vibrāciju 

§ Izturīgs pret karstu/aukstu, ūdens garaiņiem
dažāda veida skābēm, sarmiem un tīrīšanas 
līdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem

 
§ Laba saderība ar elastomēriem, plastmasu 

§ Aerosola versijā OKS 2771  

Lietošanas norādes  

Lai sasniegtu optimālu saķeri, vītnes un slīdvirsmas vispirms jaattīra mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 
universālo tīrītāju. Uzklāt vienmērīgi. Iedarbojas arī kā hermētiķis. Uzmanību: neizmantot pastu smērvielas vietā, 
jaukt tikai ar piemērotiem lubrikantiem.
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OKS 277 / OKS 2771  
High-Pressure Lubrication Paste with PTFE 
 
Tehniskie Dati  

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Bāzes eļļa 

Tips        Esteri 

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

mm²/s 
mm²/s 

5,000 
340 

Biezinātājs 

Tips        PTFE 

Tecēšanas punkts DIN ISO 2176  °C bez  

Neizstrādātā iespiešanās DIN ISO 2137 Neatdalās  0.1 mm 220 - 250 

Specifiskie dati  

Blīvums DIN 51 757 20°C g/cm³ 1.2 

Krāsa        balta  

Darba temperatūras  

Zemā darba temperatūra      °C -20 

Augšējā darba temperatūra      °C 150 

Nodiluma tests  

Four-ball test rig welding load DIN 51 350-4   N 2,200 

Iepakojums 

§ 1 kg skārdene      
§ 5 kg tvertne      

§ 25 kg tvertne      
§ 400 ml aerosols  (OKS 2771)     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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


