Termékadatok

Longtime Blanc
Nagy felületi terheléshez és hosszú újrazsírzási ciklusokhoz alkalmas fehér kenőzsír

Leírás
A LONGTIME BLANC nagy felületi terhelésű, hosszú újrazsírzási ciklusokkal használt csapágyak kenésére alkalmas
fehér kenőzsír. Kifogástalan tapadási és víztaszító valamint ideális tömítő képességekkel rendelkezik.

Alkalmazási Terület
• Az élelmiszeriparban és az italgyártásban alkalmazható elsősorban a következő területeken:
- nedvességnek kitett csapágyak
- párás környezet
- szállítópályák, töltő és palackozó üzemek, címkézőgépek
• hosszú újrazsírzási ciklussal üzemelő, lökésszerű terhelésnek és vibrációnak kitett csapágyak
• nagy terhelésű csapok, tengelyek
• gördülő- és siklócsapágyak
• csőpályák
• üzemi hőmérséklet tartomány: - 25 °C-tól + 130 °C-ig

Előnyök
• OPTITEC™ - CASTROL OPTIMOL technológia
• kifogástalan tapadási képesség
• jól taszítja a párát és a nedvességet
• ellenáll a forró és a hideg víznek
• magas fokú terhelés felvevő képesség
• optimális súrlódást és kifogástalan kopással szembeni védelmet biztosít
• magas fokú öregedésállósággal és nyírási stabilitással rendelkezik
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Speciális Jellemzők
Név

Eljárás

szín

szemrevételezés

Egység L o n g t i m e Blanc
fehér

alapolaj

ásványi olaj

sűrítő típusa

lítium

penetráció (60 ütem 25 °C-on)

ISO 2137/ASTM D217

0.1 mm

280

sűrűség 20 °C-on

ASTM D4052

kg/m³

925

cseppenéspont

ISO 2176/ASTM D566

°C

190

vízállóság

DIN 51 807-1

fokozat

0

rézkorrózió (24 óra 100 °C-on)

ASTM D4048

fokozat

0

folyási nyomás -35 °C-on

DIN 51 805

mBar

< 1200

Az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel

Egyéb információk
• Mindig vegyék figyelembe a csapágy gyártó kenőanyagokra vonatkozó előírásait.
• A gördülőcsapágyak házát csak félig töltsük fel kenőzsírral.
• Zsírzószemen keresztül történő újrazsírzás esetén a zsírzást az új zsír kilépéséig folytassuk

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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