mechanicky odolné mazivo s prodlouženou životností
velmi dobrá mechanická odolnost vysokému tlaku
výborná přilnavost
dlouhodobá odolnost ve ztížených podmínkách
odolává oxidaci a opotřebení, pronikání vody a páry, kyselinám
ochrana proti korozi
při pravidelném použití snížíte provozní náklady

POPIS:
BFXGREASE zajišťuje až 5x delší provozní životnost než běžná maziva. Plastické mazivo na bázi
lithného/vápenatého mýdla s vybranými přísadami a zesílené polymery.

POUŽITÍ:
BFXGREASE se používá při požadavku menšího počtu domazávání na užitkových vozidlech,
zemních strojích, zemědělské technice, strojů a technologických zařízení. Použijte na mazání
mechanicky namáhaných míst, spojů podvozků, mechanizmu řízení a kloubových hnacích hřídelí.
Na ložiska až do 2500 ot./min s vysokým zatížením. Maže i v nepříznivých podmínkách kde
zabraňuje pronikání vody a páry a zajišťuje optimální ochranu proti korozi. Odolává kyselinám.
Vzhledem k výborné přilnavosti k povrchu, není vhodné použití do centrálních mazacích systémů.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny
v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

BALENÍ:

Struktura:
Barva:
Bod skápnutí:
Konzistence:
Rozsah provozních teplot:
Rozpustnost:

400 g, 4 kg, 18 kg

hladká, přilnavá
červená
180°C
NLGI 2
-25°C až +130°C
ve vodě nerozpustný

(obj. č. 114400, 114040,114018)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro
průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice
Tel.: +420 727 312 903
e-mail: info@gemstoned.cz,
info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz
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