
ZSÍROK

Technikai adatlap

Interflon Grease HD2 (aerosol)
Nagy teljesítményű zsír és korrózióvédő anyag egyben 
Kiválóan tapadó, szintetikus kenőzsír az extrém magas nyomású alkalmazásokra, poros és nedves környezetre, és magas hőmérséklet-
re. Tökéletesen használható, korrózióvédő szer.

Felhasználási terület
Alkalmas a nehéziparban: hidak, gátak kenésére, felhasználható a közlekedési ágazatban, útépítéseknél. Kiváló kis illesztésű csapágyak-
hoz, csapos és perselyes kötésekhez, daruk gémeihez, illetve olyan nyitott fogaskerekekhez és csapágyakhoz, melyeket rendszeresen éri 
a (sós) víz stb.

Előnyök
 1 Vízálló, tömítő és korrózióálló tulajdonságokkal
 1 Ellenáll a nagy nyomásnak
 1 Kiválóan tapad
 1 Kiváló tartalék-kenési tulajdonság a MicPol® technológiának és a CaCO3-nak köszönhetően
 1 Hosszabb kenési időközök, használata gazdaságos
 1 Aeroszol, bármely pozícióban kifújható

Használati utasítás
Használat előtt felrázandó. A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg az alkatrészeket, vagy mossa le az előzőleg használt kenőanya-
got. Amennyiben korrózióvédőként használja, vékonyan vigye fel a felületre.

Tulajdonság Adat Módszer
Összetétel Ásványi olajok, sűrítők és, adalékok,  

MicPol®, keveréke
Szín Barna
Sűrűség 20°C 1.00 g/cm3
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet -25°C
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet** 160°C
Szavatossági idő* 6 év
Négygolyós hegedési terhelés 7500 N DIN 51350-4
Alap olaj viszkozitás 40°C 200 cSt ASTM D445
DN-faktor 500000
Cseppenés pont >280°C DIN 51801
Kenőzsír kód KPF2P-20 DIN 51825
NLGI osztály 2 ASTM D217
SKF Emcorsztillált vízben 0-0 DIN 51802
Vízállóság 0-90 DIN 51807
Víz kimosódás 0% ASTM D4049
Sűrítő anyag Kalcium-szulfonát

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 
0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket. **A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatról. Ezért nem értelmezhető úgy, 
hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink 
garantálják. Az Interflon®és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. 
A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
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