SYN-setral-INT/250 FD-1
Speciální syntetický tuk, stabilní při vysokých teplotách a v agresivní prostředí
Aplikace:

Mazání kluzných a valivých ložisek při vysokých teplotách, vhodné také do
potravinářských závodů, např. plničky nápojů, mlékárny, pekárenské automaty. Mazivo
je určeno také pro mazání ložisek dopravníků ve vypalovacích pecích, lakovnách a u
strojů pro talkové lití. Mazání nástrojů používaných při výrobě vstřikováním dílů pro
potravinářský průmysl.

Výhody:
-

Odolává kyselinám a kyselinovým výparům
7
Odolává radiaci až do 10 rad
Certifikace NSF H1
Vysoká ochrana proti opotřebení
Dlouhé domazávací intervaly i při vysokých teplotách
Ekonomické použití
Vysoká stabilita vůči stárnutí

Použití:

Pro optimální mazání doporučujeme, před první aplikací, odmastit povrch čističi
CLEAN-setral-AN/U a poté CLEAN-setral-INT/648. Všechny plochy musí být před
aplikací odmaštěné a čisté, bez zbytků oleje, tuku, mastnot a nečistot. Při mazání,
dbejte pokynů výrobce ložisek. Před mazáním odstraňte antikorozní ochranu.
Nemíchejte s jinými tuky. Minimální doba skladovatelnosti v původních uzavřených
obalech, v chladném a suchém prostředí (ne přímé sluneční světlo) je 5 let.

Balení:

1kg dóza

Art. číslo:

0397, 0398, 0392

Technické data:
Barva

bílá

Základový olej

PFPE

Zahušťovadlo

PTFE

Hustota při 20 °C

≈ 1,9

Viskozita zákl.oleje při 40°C

≈ 500

DIN ISO 2049

g/cm
2

DIN 51757

mm /s

DIN 51562
ISO 2176

Bod vzplanutí

bez

°C

Teplotní rozsah

.- 40 až +260

°C

Max. teplota krátkodobá

+ 280

°C

Třída konzistence

3

1

Čtyřkuličkové zatížení

> 7000

N

DIN 51350-4

Průtokový tlak při -40°C

1350

hPa

DIN 51805

nDm-factor
NSF registrace

250000
125441

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro
aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití
stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a
eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před
použitím musí být provedeny vlastní pokusy. Změny jsou vyhrazeny v rámci vývoje – ®registrovaná značka zboží.

Dodavatel ČR: SPECTRA spol. s r.o., Web: www.spectrazlin.cz
Dodávateľ SK: PANAS Tools s.r.o., Web: www.panas.sk

