4GREASE HIGH

LIST

PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI SILIKAGELU,
SYNTETICKÉHO OLEJE A OXIDAČNÍCH INHIBITORŮ

4GREASE HIGH | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
plastické mazivo na bázi silikagelu,
syntetického oleje a oxidačních inhibitorů
dlouhá životnost při teplotách nad 260°C
nepodléhá změkčování ani tání
při vysokých teplotách netuhne
ani nekarbonuje
zaručuje nižší spotřebu maziva

OBLASTI POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITÍ

4GREASE HIGH je mazivo do extrémních teplot. Má excelentní střihovou stabilitu, dlouhou životnost při teplotách kolem
290 °C. Ve vysokých teplotách nepodléhá změkčování ani tání
jako konvenční plastická maziva. Mazivo v těchto extrémních
teplotách netuhne ani nekarbonuje a to ani v případě překročení do-poručené teploty, protože komponenty maziva
se vypařují jen velmi pomalu a nezanechávájí úsady. Snižuje
spotřebu maziva a prodlužuje mazací cykly. Je doporučován ve
sklářském průmyslu pro mazání sklářských pecí a ventilátorů.
V hutním průmyslu pro mazání kovacích lisů a licích automatů.
Vynikající ve stavebním průmyslu na mazání remixerů, ﬁnišerů
a výroben balených směsí (obalovny).
Vlastnosti: NLGI 2. Teplotní rozsah: -30 °C +360 °C.
Barva: karamelová. Zpevňovadlo: silikagel

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné
použít CLEANER 4C nebo 4CLEANER 02). Naneste mazivo.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Skupenství (při 20 °C): polotuhé
Barva: karamelová
Zápach (vůně): mírný po mazivu
Zpevňovadlo: silikagel
Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt): 227
Bod skápnutí (°C): 360+
Pracovní penetrace (25 °C): 280
Svárové zatížení (kg): 160
Timken zatížení (kg): 27
Teplotní rozsah: -30 °C - +360 °C +

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

BALENÍ
4GREASE HIGH je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 8 kg
a 16 kg nádoba.

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném
místě, mimo zdroje zápalu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

