Gresler
Teknik Özellikler

Interflon Food Grease 000
Yarı akışkan gres
Endüstriyel dişli kutuları ve otomatik gres yağlama sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış MicPol® Teknolojisine sahip yarı akışkan
gıda sınıfı gres. Akışkanlığı yağa yakın olup çok daha az sürtünme sağlamak için daha fazla “gövde”ye sahiptir. Dişli kutularındaki contalara zarar vermez.
Şanzımanlarda güç tüketimini azaltır ve yağ değişim aralıklarını sıra dışı süre uzatır. Geleneksel yağ ve greslere nazaran sürtünmeyi ve
aşınmayı çok daha iyi azaltabilen dayanıklı bir yağlama filmi oluşturur.
Interflon Food Grease 000, NSF-H1 gıdayla temasa uygunluk belgesine sahip olup NSF® listesindedir.

Uygulama alanları

Yavaş ila orta hızda çalışan endüstriyel dişli kutularının yağlanması, otomatik gres yağlamasına (6
mm’den büyük boru çapında) sahip rulmanlar, zincirler ve kızaklar gibi uygulamalar içindir. Progresif
yağlama sistemlerine uygun değildir.

Sağladığı avantajlar

1 Sürtünme ve aşınmanın azaltılmasında mükemmel kabiliyetli ve uzun ömürlüdür
1
Çok daha uzun yağ değişim süresi Üstün kesme kararlılığı
1
Sızıntıları yok eder
1
Yüksek düzeyde pas ve korozyon koruması

Yağ sıcaklığını ve enerji tüketimini azaltır

Kullanma talimatı

En iyi sonucu elde etmek için, kullanımdan önce uygulanacak yer temizlenmeli veya önceki yağdan arındırılmalıdır. Interflon Food Grease 000 lityum greslerle karıştırılamaz. Eğer bir merkezi yağlama sisteminde kullanılacaksa boru iç çapının 6 mm’den büyük olmasına
dikkat edin. Merkezi yağlama sistemlerinde kullanıldığında filtreleri iptal etmeniz gerekecektir.

Özellik

Verim

Yöntem

Bileşim

Mineral yağlar karışımı, kalınlaştırıcı, katkılar ve MicPol®

-

Renk

Beyaz

-

Yoğunluk 20°C

0.93 g/cm3

-

En düşük uygulama sıcaklığı

0 (< 0°C sıcaklıktaki uygulamalar için, lütfen Teknik Danışmanınıza danışın)

En yüksek uygulama sıcaklığı

120°C

-

Üretim tarihi

Parti numarası 6 haneli bir sayıdan oluşur.
Son 4 rakam, üretimin AA / YY’sini temsil
eder.

-

Raf ömrü*

4 yıl

-

Baz yağ viskozitesi 40°C

220 cSt

ASTM D445

Bakır korozyonu

1b

ASTM D4048

Dn faktörü

250000

-

Damlamaktası

Yok

DIN 51801

Gres kodu

KPF00N-25

DIN 51825

NLGI recesi

000

ASTM D217

NSF kayıt numarası

119638

NSF

H1

ISO 21469

Evet

Halal

Evet

Kosher

Evet

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.
Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin
kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir.Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda’nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme
çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.
değişiklikler yapabilir.
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