Informace o výrobku

Unolit spray olej

Unolit spray olej je pevně lpící mazivo pro domazávání
ocelových lan.

Nízkoviskózní olej
jednoduchá
aplikace

Oblasti použití
Unolit spray olej je univerzálně použitelný olej k domazávání
různých druhů lan. Produkt obsahuje grafit, jako tuhé mazivo,
a tím nabízí také nouzové mazání především u pohybujících
se lan.

přídavek tuhých
maziv
silně vypuzuje vodu

Pokyny pro zpracování
Unolit spray olej je možné nanášet stříkáním, štětcem,
válečkem, a podobnými způsoby na předem očištěné lano.
Snášenlivost s mazivy již dříve aplikovanými na lano je dobrá,
avšak záleží na druh tohoto maziva.

velmi dobrá
přilnavost
optimální ochrana
proti korozi

Vlastnosti
Unolit spray olej velmi silně odpuzuje vodu. Přídavek tuhých
maziv propůjčuje produktu velmi dobrou otěruvzdornost.
Unolit spray olej má vynikající penetrační vlastnosti, čímž
proniká do všech částí lan a zcela je promaže.
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dodává se v:
600 ml spray
20 l kanistr
200 l sud

Zastoupení pro ČR:
Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz
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Technické údaje
Stav 01/2000

Teplotní okruh použití
Bod vzplanutí

-40°C až +90°C
174°C

DIN ISO 22719

Hustota
Viskozita při 40°C

ca. 0,92 g/cm3
26 mm²/s

DIN 51757
DIN 53015

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují
střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým
vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné
zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů.
Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.
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