Teknik Özellikler
INTERFLON FOOD LUBE G150
Ağır hizmet için çok amaçlı CLP yağı

Ürün tanımı
MicPol® teknolojisi içeren çok amaçlı, ağır hizmet CLP yağıdır. Dişli kutuları, tahrik ve taşıma zincirleri
ve yüksek yüklere maruz kalan ıslak, olumsuz koşullar altında çalışan kızaklar da dahil olmak üzere
makine parçalarının yağlanması ve korunması için özel olarak formüle edilmiştir.
Daha fazla yağlama sağlamak ve dayanıklılık için MicPol® teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Güçlü
penetrasyon özelliği ile içten sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Güç tüketimini azaltır ve kritik
bileşenlerin servis ömrünü uzatır.
Interflon Food Lube G150, DIN V10517 arızi gıdayla temas normuna uygundur. 122319 kayıt numarası
ile NSF- H1 gıdayla temasa uygunluk belgesine sahip olup NSF listesindedir.

Uygulama alanları
Gıda sanayinde ve ağır hizmet endüstrisinde kullanılan zincirler, redüktörler, kızaklar, enjeksiyon, ve
kalıplama makineleri ve diğer makine parçaları için yağlayıcı ve koruyucudur.

Sağladığı avantajlar
•
•
•
•
•

Aşırı yüklerde bile aşınmaya karşı mükemmel koruma
Suya ve toza dayanıklıdır, korozyonu önler
Güç tüketimini azaltır
Zincirlerdeki sarkmaları azaltır ve servis ömrünü uzatır
Redüktörlerde yağ ömrünü uzatır ve yağ sıcaklığını azaltır

Kullanma talimatı
Kullanmadan önce ambalaj ebatlarına göre sallayın ve karıştırın. Mevcut yağı kullanmadan önce
üreticinin belirttiği şekilde sistemden boşaltın.
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Güvenlik tedbirleri
Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ambalaj çeşitleri
Güncel ürün listemize bakınız.

Taşıma talimatları
Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız
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Teknik özellikler
Özellik
İçerik
Renk
Koku
Yoğunluk @ 20°C
Kinematik viskozite @ 40°C
ISO VG
Akma Noktası
En düşük uygulama ısısı
En yüksek uygulama ısısı *
Sürtünme katsayısı
FZG A/8.3/90
Raf ömrü**

Sonuç
Mineral yağ ve sentetik yağlar, katkı maddeleri ve MicPol® karışımı.
Bulanık
Kokusuz
0.87 g/cm3
150 cSt
150
-12°C
- 10°C
100°C
0,02-0,06 (MicPol®)
>12
2 yıl

Test Metodu

ASTM D445
ASTM D97

DIN ISO 14635-1

** Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde

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.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, Hollanda
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

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.

