
MARİN GRESİ Yarı sentetik PTFE bazlı gres

Özellikleri ve avantajları:
•  Su ve buharda çözünmez.

•  Tatlı ve tuzlu su ortamlarında çalışan     
mekanizmaların yağlanması için  
uygundur.

•  Su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.

•  Yağlama gerektiren birçok 
mekanizmanın çalışma koşullarını  
önemli ölçüde iyileştirir.

•  PTFE katkılı sentetik yapısı ile sürtünme  
ve yıpranmayı en aza indirir.

•  Yüksek basınç ve aşırı yük altındaki  
rulmanlarda mükemmel yağlama  
sağlar. 

•  Metal yüzeylerde iyi tutunur ve uzun 
süreli yağlama sağlar.

•  Titreşimlere karşı dayanıklıdır.

•  Korozyona karşı ve seyreltilmiş 
kimyasallara karşı koruma sağlar.

Uygulama alanları:
Ticari deniz taşıtlarında, serbest 
denizcilik sektöründe, ticari limanlarda, 
ve benzeri tatlı/tuzlu su ortamlarında 
çalışan makine ve mekanizmaların 
yağlanmasında profesyonel kullanım 
için özel olarak geliştirilmiştir. Nemli ve 
tuzlu ortamlarda su sıçramasına maruz 
kalan rulmanlar, yataklar, pompalar ve 
zincirlerin yağlanması için idealdir.

Kullanım şekli:
En iyi performans için, yağlanacak 
yüzeylerin ve mekanik parçaların 
temizlenmiş, pastan ve eski yağ 
artıklarından arındırılmış olmasına dikkat 
ediniz. Manuel, pnömatik veya akülü 
gres tabancasıyla kullanın. Orijinal 
ambalajında   dikey bir şekilde, mümkünse 
temiz, kuru ve serin ortamda saklayın.
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Teknik bilgiler:
Kimyasal baz Sentetik mineral yağ
Sabun bazı Lityum
Katkı maddesi PTFE
Renk Mavi
NLG sınıfı 2
Minimum maximum işlenmiş penetrasyon koşullar 265-295 / ASTM D 217‘ye uygun olarak
Baz yağ viskozitesi, kinematik / koşullar 500 mm2 /s
Min/Maks. Sıcaklık dayanımı -20°C ile +140°C arası 
Kartuş çapı 53 mm
Raf ömrü 24 ay

Art.-Nr Ağrılık Amb/Ad.
0893 878 001 400 g 1

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; ön deneme yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu 
için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı 
olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin 
sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
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