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Apraksts  

Augstas temperatūras, keramikas bāzes pasta priekš augstas noslodzes kustīgām detaļām. 

 
Pielietošana

Pielietošanas nozares  

§ Naftas ķīmijas rūpnīcas 

§ Tērauda un cementa rūpnīcas 

§ Kuģniecība 

§ Lauksaimniecības tehnika 

Priekšrocības un ieguvumi 

  

Lietošanas norādījumi 

Augstas noslodzes, kustīgu virsmu eļļošanai, 
piemērota zemam kustību ātrumam un svārstībām.

Savienojumiem, kas izgatavoti no augsta tērauda 
satura sakausējumiem vai krāsainajiem metāliem.

Augstas temperatūras savienojumiem, iekšdedzes 
dzinējos vai turbīnās.

Korozijas aizsardzībai skrūvēm, tapām, atlokiem, 
uzgriežņiem u.c. 

Nerūsējošā tērauda savienojumiem.

Ekonomisks risinājums lietotājiem, kas iepriekš 
lietojušo dažādas pastas.

Izturīgs pret karstu un aukstu ūdeni, kā arī lielāko 
daļu skābju un sārmu.

Lieliska aizsardzība pret koroziju.

Satur Mox lai palielinātu veiktspēju.

Nesatur metālus.

Pieejams arī aerosola versijā OKS 2501

NSF H2 reģistrēts (tikai OKS 250)

Lai sasniegtu optimālu saķeri noņemt netīrības, kā arī citas smērvielas no virsmām. Izmantojiet birsti, lāpstiņu vai 
līdzīgu priekšmetu, lai uzklātu pietiekamu daudzumu OKS 250 uz skrūves vai uzgriežņa saskares virsmas ar vītni. 
Uzklāt vienmērīgi OKS 2501 aerosolu.Pasta darbosies arī kā hermētiķis. Uzmanību: nelietojiet pastu smērvielu 
vietā un jaukt tikai ar piemērotām smērvielām.
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Tehniskie Dati  
 

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Pamata eļļa 

Tips        Sintētisku eļļu mikstūra 

Biezinātājs 

Tips        Polikarbamīds  

Piedevas  

Cietie lubrikanti, tips        balti cietie lubrikanti  

Piedeva       Mox-Active 

 

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/cm³ 1.25 

Krāsa        balta  

Krituma punkts DIN ISO 2176  °C bez  

Neapstrādāta penetrācija DIN ISO 2137 bez nobīdes stress 0.1 mm 280 - 320 

Darbības temperatūras  

Zemā darbības temperatūra      °C -40 

Augšējā darbības temp.    lubrikācija  °C 200 

Augšējā darbības temp.   separācija  °C 1,400 

Korozijas aizsardzības testi 

Sāls uzklāšanas tests DIN 50 021 kārtas biezums 60 µm  h > 500 

Nodiluma aizsardzības testi 

 DIN 51 350-4   N 3,600 

Berzes koeficienti  

Preses tests Draft DIN 51 833   0.10  

Vītnes berzes koeficients  DIN EN ISO 16047 
Screw ISO 4017 M10x55  -8.8         black-oxide 
Nut ISO 4032 M10-10  

 0.12 

Vītnes berzes koeficients  DIN EN ISO 16047 
Screw ISO 4017 A2 M10x55-70 
Nut ISO 4032 A2 M10-70 

 0.15 

Pēkšņs girezes moments DIN 267-27 M10 A2 / 40 Nm / 400°C / 100 h Nm < 2.7 x savelkoša grieze 

Specifikācijas/atļaujas  

Pārtikas pārstrāde   Tikai OKS 250  NSF H2 Reg. No. 131 379 
3 

Iepakojumi 

§ 8 ml tūba     
§ 80 ml tūba     

 

§ 250 g skārda iepak.                    
§ 1 kg skārda iepak.                     

§ 5 kg and 25 kg tvertne  
§ 400 ml aerosols (OKS 2501) 
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Specifiskie dati

Metināšanas slodze

 

 
Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu 
vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un 
nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik 
pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to 
rakstiskā formā individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav 
defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme


