Technikai adatlap

Interflon Lube HT
Hosszú élettartamú kenőanyag magas hőmérsékletre
Termékleírás
Az Interflon Lube HT egy hosszú élettartamú, MicPol® technológiával készült szintetikus kenőanyag.
Kiváló kenést biztosít magas hőmérsékleten és nagy terhelés mellett is. Használatával biztosított a sínek,
zsanérok és csapágyak zavartalan és folyamatos működése, még azután is, amikor a kenőréteg már nem
látható a külső felületen.
Az Interflon Lube HT az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: NSF-H2) a DIN V 10517-nek
megfelelően, olyan berendezések és gépi alkatrészek kenésére használható az (élelmiszer)ipar területén,
ahol biztosan nem érintkezik a kenőanyag vagy a kezelt alkatrész élelmiszeripari termékkel. Regisztárciós
száma: 123418
Felhasználási lehetőségek
Olyan mozgó gépek és berendezések alkatrészeinek kenésére és védelmére használható, melyek magas
hőmérsékleti hatásoknak vannak kitéve (hosszú időn keresztül akár 245°C-ig, rövid ideig pedig 270°C-ig),
mint pl. kemencék csapágyai és láncai, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol előírás a magas
hőmérsékletnek ellenálló kenőanyag.
Előnyök
 Első osztályú kenés magas hőmérsékleten, és nagy terhelés esetén
 Kiváló penetráció, még alacsonyabb hőmérsékleten is
 Elhanyagolható füst kibocsátás
Használati utasítás
Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszereléstől függően. Az alkatrészeket először tisztítsa meg
oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. Teljesen távolítsa el a zsírt vagy a konzerváló anyagot a láncról.
Vigye fel az Interflon Lube HT-t az alkatrészekre és hagyja penetrálódni. Ne használja olyan felületen,
ahol a hőmérséklete meghaladja a 70°C-ot. Az oldószer elpárolgása után az Interflon Lube HT megtartja
kenési képességét hosszabb időtávon 245°C - ig, rövidebb időtávon 270°C – ig. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy az automata kenőrendszer csöveit illetve a befecskendező fúvókákat nem lehet kitenni 150 °C
feletti hőmérsékletnek. Az automata kenőrendszernek keverővel kell rendelkeznie. Automatikus kenési
rendszer kell, hogy a létesítmények keverjük Interflon Lube HT rendszeresen.
Biztonsági előírások
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot
Csomagolás
Tekintse meg aktuális terméklistánkat
Szállítási előírások
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot
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Interflon Lube HT
Hosszú élettartamú kenőanyag magas hőmérsékletre
Technikai adatok
Tulajdonság

Eredmény

Összetétel

Szintetikus olajok, oldószer, adalékok és
MicPol® keveréke.

Szín
Szag
Sűrűség @ 20°C
Kinematikus viszkozitás @ 40°C
Dermedési pont
Legalacsonyabb alkalmazási
hőmérséklet
Legmagasabb alkalmazási
hőmérséklet*
Szavatossági idő**

Barna
Olajos
0.92 g/cm3
31 cSt
-27°C
-25°C

Módszer

ASTM D445
ASTM D97

245°C (rövid ideig 270°C)
4 év

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.
** A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.
A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetőek specifikációnak. Eltérések, melyek nem
befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért
nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási
Feltételek garantálja.
Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.
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