PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 611
Rust Remover with MoS2, Spray

Apraksts
OKS 611 ir universāls rūsas noņēmējs ar molibdēna disulfīdu
applications.

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

Atbrīvošanai no sarūsējušiem savienojumiem, piemēram,
uzgriežņiem, skrūvēm, svirām, slēdzenēs u.c.

Augsta efektivitāte pateicoties iespiešanās
īpašībām.

Sarūsējušu detaļu nedestruktīvai demontāžai, piemēram,
skrūvēm, ķēdes posmiem, atsperēm, vārstiem un eņģēm.

Samazina pūles, kas nepieciešamas, lai iekustinātu
sastrēgušas detaļas un nodrošinātu to mobilitāti.
Labas eļļošanas īpašības pateicoties MoS2.

Pielietošanas nozares
Uzturēšana un apkalpošana

Atsvabinātās detaļas tiek pasargātas no jaunas
korozijas rašanās.
Novērš «spiedzošus» trokšņus
Aizstāj mitrumu

Lietošanas norādes
Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, virsmu vispirms attīra mehāniski. Virsmu apsmidzināt dāsni. Ļauj iedarboties
aerosolam, vadoties pēc laika kas nepieciešams vēlamajai iespiešanai. Ja nepieciešams, procedūru atkārto
vairākas reizes. Saeļļot atbilstošā apjomā. Noņemt lieko. Jaukt tikai ar piemērotām smērvielām.
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Tehniskie dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Bāzes eļļa
Tips
Piedevas

Minerāleļļa

Cietais lubrikants, tips

Molibdēna disulfīds

Speciﬁskie dati
Viskozitāte

DIN 51 562-1

40°C (ar šķīdinātāju)

mm²/s

>3

Blīvums

DIN EN ISO 3838

20°C (ar šķīdinātāju)

g/ml

0.69

Krāsa
Darbības temperatūras

zaļi-melna

Zemā darbības temperatūra

°C

-30

Augšējā darbības temp.

ar šķīdinātāju

°C

60

Augšējā darbības temp.

pēc šķīdinātāja izgarošanas

°C

150

Iepakojums
§

400 ml aerosols

OKS Spezialschmierstoﬀe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
Phone: +49 (0) 8142 3051 - 523 and 556
Fax:
+49 (0) 8142 3051 - 923 and 956

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.

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
® =Reģistrēta preču zīme
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