Yağlar
Teknik Özellikler

Interflon Lube PN68
Sınıfının en üstü pnömatik yağlayıcı
MicPol® Teknolojisi içeren yüksek performanslı pnömatik yağlayıcı. Sanayide kullanılan, havalı sistemler, pnömatik ekipmanlar ve lineer
kızakların, performansını ve ömrünü artırmak için tasarlanmıştır. Pnömatik araçların ve sistemlerin ömrünü korozyona ve aşınmalara
karşı üstün koruma ile uzatır. Mükemmel bir suyla ayrışma özelliğine sahiptir.

Uygulama alanları

Basınçlı hava ekipmanlarında (kompresör, pnömatik valfler ve ekipmanlar), yoğun su ve neme, toza, kire, yüke maruz kalan lineer kızaklar ve zincirlerde kullanılır. Standart otomatik yağlama sistemleriyle, venturi prensibiyle çalışan mikro sislemeli sistemlere uygundur.
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Mükemmel yağlama sağlar
Yağ tüketimini %90’a kadar azaltır
Havalı sistemlerdeki titreşimi azaltır
Valfler ve silindirlerdeki yağın yapışıp-tutma etkisini yaratmaz
Yağ buharını azaltır
Mükemmel kuru çalışma

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce paket ebadına göre sallayın ve çalkalayın. En iyi sonucu almak için parçalar bir önceki kullanılan yağdan arındırılıp,
temizlenmelidir. Yağı üreticinin belirttiği şekilde uygulayın.

Özellik

Verim

Yöntem

Bileşim

Mineral yağlar karışımı, katkılar ve MicPol®

-

Renk

Kahverengi

-

Koku

Petrol gibi

-

Yoğunluk 20°C

0.88 g/cm3

-

Kinematik viskozite 40°C

68 cSt

ASTM D445

En düşük uygulama sıcaklığı

-20°C

-

En yüksek uygulama sıcaklığı

80°C

-

Raf ömrü*

1 yıl

-

ISO VG

68

-

* 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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