FLEGGREASE-Mní řešení
(FGM)
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výborná mazací schopnost, mechanicky stálé
stupeň konzistence dle NLGI…2
přísada MoS2 zlepšuje nouzové vlastnosti mazadla
teplotní odolnost od –30°C do +200°C
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Charakteristika

Obecné informace

Mnohostranné, plastické mazivo antracitového vzhledu s přísadou MoS2.
Fleggrease-M je mazivo vyrobené z pečlivě vybraných
základových olejových surovin a zpevňovacích komponentů
zušlechtěných přísadami proti oxidaci a vysokému tlaku.
Tyto přísady zajišťují u maziva lepší provozní vlastnosti s velmi
dobrou přilnavostí na kovové povrchy. Je schopné pracovat
v širokém rozsahu teplot.

Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):

pastovité
antracitová
charakteristický ropný

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí
Hustota při 20 °C:

905 kg/m3

Použití

Bod skápnutí:

nad 250 °C

Fleggrease-M je mazivo vhodné pro mazání valivých
a kluzných ložisek a dalších mazaných uzlů pracujících v těžkých a náročných podmínkách průmyslu s vysokou teplotní
a tlakovou zátěží. Používá se v mobilních kolových i pásových
strojích a průmyslových technologiích.
Teplotní rozsah mazadla Fleggrease-M je od –30°C do
+ 200°C. Přísada MoS2 velmi výrazně zlepšuje nouzové vlastnosti mazadla.

Tenze par při 20 °C:

pod 0,01 kPa

Výbušné vlastnosti:

za podmínek manipulace a používání
nevytváří výbušné směsi

Balení

Viskozita nebo
konzistence:

NLGI 2

Výhřevnost:

41 MJ/kg

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný

Viskozita při 23 °C:

90000 mPa*s

400 g kartuše

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny na bezpečnostním listě a na etiketě.

