Termékadatok

Multipurpose Grease
Többcélúan alkalmazható lítium sűrítővel készült kenőzsír

Termékleírás
A Castrol Multipurpose Grease elsősorban a gépjárművek általános követelményeinek megfelelő lítium sűrítővel készült
kenőzsír. Egyedi kopásgátló, korróziógátló és antioxidáns adalékokat tartalmaz.

Alkalmazási terület
A Castrol Multipurpose Grease elsősorban a gépjárművekben alkalmazott sikló- és gördülőcsapágyak
követelményeinek megfelelő, magas felületi terhelések felvételére is alkalmas kenőzsír. Stabil szerkezete révén széles
hőmérsékleti tartományban alkalmas a gépjárművek kerékcsapágyainak kenésére.
Kiemelkedő víztaszító képessége és korrózióállósága lehetővé teszi alvázzsírként való felhasználását is.
A Castrol Multipurpose Grease sokoldalú felhasználhatósága lehetővé teszi a szervizek számára a kenőzsír választék
mérséklését.

Előnyök
Kiváló szerkezeti stabilitása lehetővé teszi az újrazsírzási periódusok meghosszabbítását
Jó terhelésállósága és a magas fokú kopással szembeni védelem meghosszabbítja a gépelemek élettartamát
A jó víztaszító képesség és a korrózióállóság kombinációja magas fokú védelmet biztosít
Sokoldalúsága lehetővé teszi a kenőzsírkészlet mérséklését
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Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység Multipurpose Grease

sűrítőanyag

-

-

lítium

alapolaj

-

-

ásványi

szerkezet

szemrevételezés -

sima, egyenletes, barna

NLGI osztály

ASTM D 217

-

2

Penetráció, 60 törés

IP 50

0,10 mm

275

Penetráció, 100,000 törés

IP 50

0,10 mm

290

cseppenéspont

IP396

ºC

190

alapolaj viszkozitása 40 ºC-on

ASTM D 445

cSt

175

korróziós vizsgálat (desztillált víz)

IP 220

4 golyós teszt, hegedési terhelés

IP 239

kg

250

hőmérsékleti tartomány

-

-

-30ºC to +120ºC

0-0

Tárolási feltételek
Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz
a hordókon 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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Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.
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.
BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
http://www.castrol.hu
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