גריז אולטרה EP 1
משחה משופרת על בסיס מקריש ליתיום קומפלקס
תיאור
מוצראולטרה  EP 1הינה על בסיס מקריש מסוג ליתיום קומפלקס .שמנים מינרלים ותוספים.
משחת דור
שימוש במקריש המיוחד מאפשר שימוש במשחה עד לטמפרטורת עבודה של  150מעלות צלזיוס
בעבודה רציפה ,ועד  180מעלות לפרקי זמן קצרים.
השמן הבסיסי המשמש מרכיב במשחה הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה.
המשחה בעלת יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה.
המשחה מכילה בנוסף תוספים מיוחדים המקנים להן עמידות בפני תנאים קשים של עומס מוגבר,
תוספי לחץ מוגבר ( .) EXTREME PRESSURE
למשחה אורך חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה.
למשחה עמידות טובה בפני מים ולחות .דביקות המסייעת באטימה ומניעת חדירת זיהומים.
המשחה נותנות הגנה למכלולים בפני חלודה .המשחה בגוון כחול מט.
שימושים אופייניים
משחת סיכה איכותית למערכות הדורשות סיכה רכה מהרגיל כמו מערכות סיכה מרכזיות.
סיכה בתנאי עבודה מאומצת ,חום ,לחות ואבק.
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
DIN 51818 NLGI 1
Penetration 310 to 340
Consistency soft
ISO-L-XCDHB 1
DINKP 1 N -30
תכונות אופייניות
תכונה

יחידת מידה

דרגת חדירות לפי NLGI
חדירות מעובדת

0.1 mm

מבחן

ערך

DIN 51818

1

DIN ISO 2137

310-340
ליתיום קומפלקס

סוג סבון מקריש

נקודת טפטוף

°C

230

תחום טמפרטורת עבודה

°C

-30 - 150

גוון

ASTM D 156

ירוק מט

יתרונות המוצר:
סוג המקריש המיוחד נותן למשחה תכונות עדיפות על משחות רגילות .טמפרטורת עבודה גבוהה יותר ,דביקות ועמידות משופרת בפני מים .יכולה
לשמש כמשחה אחידה לתחום רחב של פעילויות ותנאי תפעול.
חיי מדף
 36חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר
הוראות אחסון
אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל ,בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב ,וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים ,תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון ()FIFO
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף ,יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד ,אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים
בשעה  3ו.9-
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בטיחות
בהתבסס על המידע העדכני הקיים ,מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (.)SDS
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות  ,או באתר האינטרנט בכתובת https://www.doralon.co.il/oil-catalogue :
בתום השימוש ,יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .
אריזות
חבית  180ק"ג ,דלי  16ק"ג
הערות
המידע בעלון זה הוא ,למיטב ידיעתנו ,עדכני ומדויק  ,דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.
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