
Olajok

Technikai adatlap

Interflon Lube EP+ (aerosol)
Kenőolaj extrém nyomású alkalmazásokhoz
Kiváló kúszóképességű, tartós kenést biztosító kenőolaj MicPol® technológiával, nagy terhelésre. Az Interflon Lube EP+ (aerosol)-al kent 
láncok zavartalanul és folyamatosan működnek, még azután is, amikor a kenőréteg már nem látható a külső felületen. A rendszeresen 
Interflon Lube EP+ (aerosol)-al kezelt láncok élettartama jelentősen megnő, akár ötször tartósabbá válnak.

Felhasználási terület
Erős terhelésnek kitett láncok, vezetősínek pl. szállítószalagok, nehézgépjárművek esetén, továbbá ipari berendezéseknél használt 
emelőláncok, lánctalpak, stb. kenésére és védelmére. Szintén használható sodronykötelek, zsanérok, orsók, szállítópályák kenésére és 
védelmére, illetve még sok más helyre, ahol jellemző az extrém nyomás.

Előnyök
 1 Kisebb mértékű kopás nagy terheléskor
 1 Nincs akadó-súrlódás
 1 Nem tapad bele a por
 1 Vízálló
 1 Kiváló kúszóképesség
 1 Jó korrózióvédelem
 1 Hosszan tartó kenés
 1 Aeroszol, bármely pozícióban kifújható

Használati utasítás
Használat előtt felrázandó. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja az Interflon Lube EP+ aeros-
zolt az alkatrészekre és hagyja penetrálódni.  
 
Figyelem: Ne használjon túl sokat. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy 
vastag kenőréteg. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget.

Tulajdonság Adat Módszer
Összetétel Ásványi és növényi olajok, adalékok, Mic-

Pol®, keveréke
Szín Barna
Szag Mint az olaj
Sűrűség 20°C 0.89 g/cm3
Kinematikus viszkozitás 40°C 120 cSt ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet -20°C
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet** 180°C
Szavatossági idő* 6 év
Vezetőképesség >2000 pS/m ASTM D2624
Dielektromos szilárdság 29 kV/cm IEC 60156

* 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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