
HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 220

Изключително устойчиво на налягане и стабилно специално масло за смазване на вертикални водачи и плъзгачи. Оформя
дълга и непрекъсната струя, намалява износването и се отличава с изключителна лепливост. Много подходящо за използване
в гатери.

Описание
HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 220 е изключително устойчиво
на налягане и стабилно специално масло за смазване на
отвесни водачи и направляващи релси. То е доста жилаво,
намаляващо триенето и изключително прилепващо.##Много
подходящо за използване в гатери. След ISO VG 320 тези
продукти получават много висок относителен дял от
висококачествено базово масло Brightstock.##Специално
минерално масло на основата на минерални масла##- с
намаляващи триенето и износването добавки за високо
налягане##- съдържат добавки против стареене и за защита от
корозия##- намалява разхода на масло благодарение на
високо ефективна добавка за повишаване на прилепването

Предимства

с универсално приложение<br>- висока защита срещу
износване<br>- високи адхезионни качества<br>- добра
защита от корозия<br>- подходящо и за цветни метали

Препоръка
За смазване на отвесни водачи и направляващи релси.

Указания
Приложение при непрекъснато смазване, т.е.<br>смазване със
загуба на смазочно средство, ако други конвенционални
смазочни средства се изтласкват поради вибрация, ротация
или колебания.
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Типични показатели
Качество Метод Единица Стойност
Плътност при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 1
Кинематичен вискозитет KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 220
Точка на възпламеняване ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C >220

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи
на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да
бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва
правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в
сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).
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