OKS 1000 - PRODUKTA INFORMĀCIJA
Pielietojuma nozares

OKS 1000
Silicone Oils

Atdalīšanas līdzeklis pie liešanas operācijām, plastmasas un elastomēru
ražošanas procesā. Novērš lipšanu un ūdens piekļuvi. Slīdes līdzeklis pret
plastmasu, elastomēru un metālu rīvēšanos. Griešanas asmeņu lubrikants,
papīra, kartonu, ﬁniera un tekstila iekārtām. Atvieglo plastmasas un gumijas
proﬁlu noņemšanu, piem., logu ražošanā.

Priekšrocības un ieguvumi

Augsta efektivitāte, veido plānu, lubricējošu pārklājumu. Atdalošs efekts ar
antistatiskām īpašībām. Kolektoru iekārtām ilglaicīgai lubricēšanai, uzurēšanai,
impregnēšanai. Laba saderība ar plastmasiem, elastomēriem. Izturīgs pret ūdeni
un atmosfēru
Pielietojums

Vispirms virsmas attīrīt mehāniski, tad ar OKS 2610/2611, uzklāt eļļu ar otu vai
iemērcot. Izvairīties no pārmērības. Jaukt ar saderīgām eļļām. Silikona bāzes
plastmasas un gumijas var tikt ietekmētas lietojot silikona eļļu. Slīdvirsmam pie
tīra skābekļa vides silikonu eļļu nedrīkst lietot.

Iepakojums (artikula numurs)

50 cSt

1l
5l
25 l
1122400447 1122400235 1122400450

100 cSt

1121720447 1121720235 1121720450 1121720543

350 cSt

1121730447 1121730235 1121730450 1121730543

500 cSt

1136500235

1.000 cSt

1121710447 1121710235

2.000 cSt

1136490235

5.000 cSt

112171450
1136510450

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

200 l

Tehniskie Dati

Norma

Nosacījumi Vien. Vērtība

DIN 51 562-1

+25°C

mm²/s 50 - 5.000

Bāzes eļļa
Tipse
Viskozitāte
s o i

Polidimetilsilofāns

Tecēšanas punkts

DIN ISO 3016

3°C solis

°C

< -50

Degšanas punkts
Speciﬁskie dati

DIN ISO 2592

> 79 °C

°C

> 280

Blīvums

DIN EN ISO 3838 +20°C

g/ml

0,96 - 0,97

Krāsa
Darba
r temperatūras

caurspīdīgs

Minimālā
ini
darba
i temperatūra
t
es

°C

-50

Maksimālā
a
darba temperatūra
ures

°C

200

