PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 510 / OKS 511
MoS2 Bonded Coating, fast-drying

Apraksts
Istabas temp. žūstošs, jaukts pārklājums uz MoS2 bāzespriekš sausas eļļošanas iekārtām un elementiem ar lieliem
dīkstāves periodiem.

Pielietošana

Priekšrocības un ieguvumi

Tiešā eļļošana, kombinācijā ar citām eļļām vai
smērvielām.

Augsta efektivitāte pateicoties labai saķerei pie
iepriekš sagatavotām virsmām.

Sausā lubricēšana kustīgām detaļām, īpaši pie smagas
slodzes un lēniem ātrumiem, pie svārstīgām kustībām
un nevienmērīgas darbības.

Zems berzes koeﬁcients pie lielas slodzes.

o

Eļļošanai augstā temperatūrā (līdz 450 C), īsiem
slīdamības ceļiem un putekļainās vietās, lai izvairītos
no apaugšanas.

Palielināta nodiluma aizsardzība.
Vakuuma un radiācijas drošs.
Saīsina un uzlabo iestrādāšanas laiku gultņiem,
sazobēm un cītām kustīgām detaļām.

Kā pārklājums caurduriem.
Pieejams arī aerosola verssijā OKS 511

Pielietošanas nozares
Vēja enerģijas ražošanas iekārtām
Gultņu ražošana un uzturēšana
Vakuuma tehnoloģijas

Lietošanas norādījumi
Labākai saķerei, virsmas vispirms jāattīra mehaniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 universālo tīrītāju. Apstrādājamām
virsmām jābūt spožām un sausām, vēlamais virsmas raupjums - 5 - 10 µm. Ķīmiska vai mehāniska virsmu pirmapstrāde
var paildzināt kalpošanas laiku pretpiedeguma krāsām. Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. OKS 510 jāuzklāj
vienmērīgā, plānā kārtā uz iepriekš sagatavotas virsmas, vēlams izsmidzinot vai iegremdējot, atsevišķos gadījumos,
arī ar otu. OKS 511 jāuzsmidzina vienmērīgi. Izvairīties no pārmērības. Žāvēšanas un cietināšanas apstākļiem vadīties
pēc tehniskajiem datiem.
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Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Cietais lubrikants
Tips
Saistviela

MoS2, grafīts

Tips

Silikona sveķi

Šķīdinātājs
Tips

Butilacetāts, benzols

Uzliesmošanas temperatūra
Pārklājuma kārta
Optimal layer thickness

DIN 51 755 (-2)

<65°C (<5°C)

°C

DIN 50 981/50 984

DIN 50 9 82-2

µm

10 - 15

°C

Aptuveni
30

Apstrādes temperatūra

Istabas temperatūra, 20

Žūšanas laiks

min

Virsmas noklāšana

m²/iepak.

-30

10 - 50

Speciﬁskie dati
Blīvums
Krāsa

pelēk-melns

Operating temperatures
Zemākā darbības temp.

°C

-180

Augstākā darbības temp.

°C

450

µ

0.07

Berzes koeﬁcients
Preses tests

Draft DIN 51 833

Iepakojums
500 g skārda iepakojums
400 ml ﬂakons (OKS 511)
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5 kg tvertne
25 kg tvertne

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.

