PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 245
Copper Paste with High Corrosion Protection

Apraksts
Vara pasta ar augstu korozijas aizsardzību skrūvēm, slīdvirsmām, kas pakļautas augstām temperatūrām un korozīvai
ietekmei kā jūras ūdens.

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

§

Skrūvju savienojumiem iekšdedzes dzinējos
cauruļu vītnēm, savienojumiem, tvaika līnijām,
izplūdes caurulēm, degšanas kambariem, degļiem

§

Lieliski piemērots vītņu saķeršanās novēršanai, kas
pakļautas augstai temperatūrai, korozīvai
videi un mitrumam

§

Novērš sadegšanu, saķeršanos slīdvirsmām un
skrūvju savienojumiem pie ūdens ietekmes

§

Augsta efektivitāte dēļ augstas spiediena absorbēšanas

§

Piemorots auto bremžu sistēmām

§

Lieliska korozijas aizsardzība

§

Pilnīga pretestība pret ūdeni

§

Laba pielipšana

Pielietojuma nozares
§

Uzturēšana

§

Ostu zona

§

Auto uzturēšana

Lietošanas norādes
Labākai saķerei, notīrīt netīrumus un citus lubrikantus no vītnēm un slīdvirsmām, vispirms mehāniski, tad ar OKS
2610 vai OKS 2611 universālo tīrītāju. Izmantot otu, lāpstīņu lai uzklātu vienmērīgi pastu uz kontakt virsmām un
vītnēm. Pasta kalpo kā blīvējums pret ūdens šļakatām un kondensātu. Neizmantot pastu smērvielas vietā un
jaukts ar atbilstošiem lubrikantiem.

PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 245
Copper Paste with High Corrosion Protection
Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Bāzes eļļa
Tips

Pussintētiska eļļa

Degšanas punkts

DIN ISO 2592

> 79

°C

DIN ISO 2137

Neatdalīšanās

0.1 mm

DIN 51 832

Daļiņu izmērs

µm

> 200

Biezinātājs
Tips

Litija ziepes

Neapstrādātā iespiešanās

230 - 270

Piedevas
Cietie lubrikanti
Cietie lubrikanti

Vara pulveris

Piedevas

< 50
Korozijas aizsardzība

Speciﬁskie dati
Blīvums

DIN EN ISO 3838 20°C

g/cm³

Krāsa

0.94
Vara krāsa

Darba temperatūras
Min darba temperatūra

°C

-30

Augšējā darba temperatūra

Eļļošana

°C

150

Augšējā darba temperatūra
Korozijas aizsardzības tests

Atdalīšanās

°C

1,100

SKF-EMCOR

DIN 51 802

Sāls strūkla
DIN 50 021
Nodiluma aizsardzības tests

Koroz.pakāpe0- 5 0 - 1
50 μm

h

> 500

N

2,600

mm

0.4

Four-ball test rig welding load

DIN 51 350-4

Four-ball test rig wear
Berzes koeﬁcients

DIN 51 350-5

Preses tests

Draft DIN 51 833

µ

0.12

Vītnes berze

Skrūve: ISO 4017 M10x55-8.8
DIN EN ISO 16047 Uzg.: ISO 4032 M10-10
µ
black-oxide

0.15

Grieze

DIN 267-27

< 2.8 x

1,420 1/min / 1 h / 800 N

M10 A2 / 40 Nm / 400°C / 100 h

Nm

Iepakojums
§
§

250 ml 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

