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size, Spray  
 

 

 

 

 

 

OKS 111 - Produkta Informācija  

 
Pielietojums:  

 
Priekšrocības un ieguvumi: 
 

 
Lietošana:  

 
Papildus informācija:  

 
Iepakojuma (artikula numurs): 
- 400 ml Aerosols (00111004) 
 
Versija:  
E-04.1/13 
 

 

Slīdamības īpašību uzlabošanai augstas precizitātes iekārtām un detaļām. Sausai 
eļļošanai pēc montāžas grūti pieejamās vietās. Ilgtermiņa, iespējams, mūža 
eļļošanai.

Samazina nodilumu un berzi plašā temperatūru diapazonā.
Augsta efektivitāte pateicoties MoS2.  Zema berze pie lielas noslodzes.
Zems patēriņs pateicoties ļoti plānas slīdošās kārtas veidošanai.
Nevada elektrību un nav magnētisks. Ķīmiski stabils, izņemot pret halogenētām 
gāzēm, koncentrētas sērskābes un slāpekļskābes.

Labākai saķerei, vispirms notīrīt slīdošās virsmas. Virspirms attīrīšanu veic 
mehāniski, tad ar OKS 2610 vai OKS 2611 universālajiem tīrītājiem. Izsmidzināt 
15-20cm attālumā no virsmas

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.
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OKS 111 
MoS2 Powder, Microsize, Spray 

 

Tehniskie dati  
 

  Norma  Nosacījumi  Vienība Vērtība 

Cietie Lubrikanti 

Tips        MoS2  

Daļiņu lielums ISO 13320-1  
d 50 
max. d 99  

µm  
2,5 - 5,0 
max. 15,0  

Tīrība   MoS2- content  mass-%  > 98,5  

Saistviela  

Tips          

Šķīdinātājs 

Tips        īpašs benzīns   

Pielietošanas Dati 

Krāsa        pelēk-melns 

Darba Temperatūra  

Minimālā darba temperatūra      °C  -185  

Augšējā darba temperatūra     normālā atmosfērā  °C  450  

Max. darba temperatūra     vakuumā  °C  1100 

Max. darba temperatūra     inertā gāzē °C  1300 

Dažādi  

Elektro vadība  DIN 51 412-1      nevadošs  

  

īpašs vasks

 

 

 
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.
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