Vaseline
Fișă Tehnică

Interflon Grease MP1
Unsoare extrem de adezivă pentru o lubrifiere de lungă durată sub sarcini ridicate
Unsoare potrivită pentru utilizarea în dozatoare de lubrifiant și sisteme centrale de lubrifiere. Reduce vibrațiile și uzura pieselor de mașini supuse la sarcini ridicate, prin Tehnologia MicPol®. Rezistă foarte bine la apă, protejează împotriva coroziunii și a pătrunderii apei și a
murdăriei.
Interflon Grease MP1 este listat de NSF pentru utilizarea pe echipamente și piese de mașini în cadrul industriei alimentare în locuri unde
nu există posibilitatea ca lubrifiantul sau piesele lubrifiate să intre în contact cu produse comestibile.

Aplicații

Pentru rulmenți cu bile, cu role și lagăre de alunecare supuse la sarcini grele și variate la utilaje pentru construcții, agricultură și mașini
de producție. Pentru aplicații cu piese cu mișcări lente până la rapide. Pentru robinete, articulații sferice, arcuri lamelare, rulmenți si
lagăre în pompe de apă, vinciuri, concasoare, mixere, etc.

Avantaje
1
1
1
1
1

Adecvat pentru majoritatea punctelor de lubrifiere
Reducerea semnificativă a fricțiunii și uzurii
Reduce consumul de unsoare
Rezistență foarte bună la apă, coroziune și sarcini de mare presiune
Proprietăți excelente de lubrifiere de rezervă

Instrucțiuni de utilizare

Pentru rezultate optime, înainte de aplicare piesele trebuie curățate de lubrifiantul utilizat anterior.

Caracteristici

Titluvaloare

Titlunormă

Compoziție

Amestec de uleiuri minerale, agent de
îngroșare, aditivi și MicPol®

-

Culoare

Brun

-

Densitate 20°C

0.90 g/cm3

-

Temperatura cea mai scăzută aplicare

-30°C

-

Temperatura cea mai ridicată aplicare

145°C

-

Termen valabilitate*

4 ani

-

Vâscozitatea uleiului bază

185 cSt

ASTM D445

Corodarea cuprului

1a

ASTM D4048

Factor DN

680000

-

Punct scurgere

> 260°C

DIN 51801

Cod vaselină

KPF1N-30

DIN 51825

NLGI

1

ASTM D217

apă distilată SKF Emcor

0-0

DIN 51802

Rezitență la apă

1-90

DIN 51807
ASTM D4049

Spălarea apei

0.04

Număr de înregistrare NSF

145889

NSF

H2

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea
produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca
garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea
produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest
document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
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