PRODUCT INFORMATION
OKS 240 / OKS 241
Antiseize Paste (Copper Paste)

Apraksts
Augstas temperatūras skrūvju pasta uz vara bāzes pret koroziju un salipšanu

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

§

Vītņu savienojumiem pie augstām temperatūrām
un pie korozijas ietekmes

§

§

Vītņu savienojumiem caurulēs, atlokiem, savienojumiem
tvaika līnijās

Nodrošina drošu detaļu izsjaukšanu pie
ilgiem darba periodiem un pie augstām
temperatūrām

§

Nodrošina optimālu skrūvju spriegumu un
pievilkšanās griezi

§

Vada elektrību

§

Aerosola versija OKS 241

§
§

Degšanas kameru savienojumos
degļu skrūvēm
Vītņu savienojumiem iekšdedzes dzinējos, izplūdes
sistēmās, klusinātājos un gāzes izplūdes sistēmām

Pielietojuma nozares
§

Elektro stacijām

§

Vispārējā uzturēšana

§

Auto uzturēšana

Application tips
Lai sasniegtu optimālu saķeri, vītnes un slīdvirsmas vispirms jaattīra mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611
universālo tīrītāju. Uzklāt vienmērīgi. Iedarbojas arī kā hermētiķis. Uzmanību: neizmantot pastu smērvielas vietā,
jaukt tikai ar piemērotiem lubrikantiem.

PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 240 / OKS 241
Antiseize Paste (Copper Paste)
Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Degšanas punkts

DIN ISO 2592

> 79 (OKS 240)

°C

> 180

Degšanas punkts

DIN ISO 2592

> 79 (OKS 241)

°C

< 20

Bāzes eļļa
Tips

Sintētiskā eļļa

Biezinātājs
Tips

neorganisks

Piedevas
varš,
MoS2, citi
cietie lubrikanti

Cietie lubrikanti
Speciﬁskie dati
Blīvums

DIN EN ISO 3838

20°C

g/cm³

Krāsa

1.33
vara- brūngans

Notecēšanas punkts

DIN ISO 2176

Neizstrādātā izspiešanās
Darba temperatūras

DIN ISO 2137

neatdalās

Zemākā darba temperatūra
Augšējā darba temperatūra
Nodiluma aizsardzības tests
Four-ball test rig welding load

atdalīšanās
DIN 51 350-4

°C

bez

0.1 mm

300 - 340

°C

-30

°C

1,100

N

2,800

Berzes koeﬁcients
Preses tests

Draft DIN 51 833

0.12

Vītnes berzes koeﬁcients

DIN EN ISO 16047

Skrūve ISO 4017 M10x55-8.8
Uzg ISO 4032 M10-10

black-oxide

Lūšanas grieze

DIN 267-27

A2-70, 400°C / 100 h

Nm

< 2.5 x pievilkšanās
grieze

Elektriskā vadība

DIN IEC 247

at 23°C

Ohm-1 cm-1

2.27 x 108

0.09

Iepakojums
§ 8 ml tūba
§ 75 ml tūba
§ 250 g skārdene

§ 1 kg skārdene
§ 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.
® =Reģistrēta preču zīme

180 kg muca
400 ml aerosols(OKS 241)

