ProduktI N F O R M A C E
GLISSANDO VW 745

PI 5-4211

Univerzální plastické mazivo pro nízké teploty

Popis

Použití

GLISSANDO VW 745 je plastické mazivo na bázi 12hydroxystearátu lithno-vápenatého a ropného oleje
s výbornými nízkoteplotními vlastnostmi, dobrou dopravitelností, přilnavostí a odolností vůči vodě jakož i
dobrou ochranou proti korozi. Díky své odolnosti vůči
vodě zajišťuje GLISSANDO VW 745 dobré těsnění,
takže mazaná místa jsou chráněna proti pronikající
volné vodě a nečistotám. GLISSANDO VW 745 je
dobře dopravitelné díky své snadno tažné, hladké
struktuře. Vyznačuje se vysokou pevností mazacího
filmu a velkou přilnavostí, což přináší nižší tření a
opotřebení. GLISSANDO VW 745 má účinnou ochranu proti korozi, která i v prostředí kondenzující vody
chrání před korozí.

Nachází uplatnění především jako univerzální mazivo
pro nízké teploty v mechanizmech jako jsou např.
dveřní zámky, ovládací motory, bezpečnostní pásy a
podobně.

Charakteristika
Vlastnosti
Označení dle DIN

Jednotka

Údaje

-

K 1 G-40

DIN 51 502

ISO-L-X-DBEA 1

ISO 6743-9

Označení dle ISO

Zkouška dle

Barva

-

světle hnědá

-

Zahušťovadlo

-

Li-Ca-12-OH-mýdlo

-

Bod skápnutí

°C

> 135

DIN ISO 2176

0,1 mm

310 až 355

DIN ISO 2137

Třída NLGI

-

1

DIN 51 818

Antikorozní vlastnosti (EMCOR test)

-

0-0

DIN 51 802

Chování vůči vodě

-

0-0

DIN 51 807-1

Protlačitelnost při + 20 °C

hPa

< 60

DIN 51 805

Protlačitelnost při - 35 °C

hPa

< 350

DIN 51 805

Odlučování oleje

%

0

Test VW

Chování za studena při - 40 °C

-

dobře míchatelné

Test DB

°C

- 40 až + 100

Penetrace po prohnětení (po 60 DH)

Rozsah užitných teplot

PM 5 - 04.04 (08/2008/Do)

-

PI5-4211

Uvedené informace a hodnoty odpovídají současnému stavu vývoje a našich provozních zkušeností. Vyhrazujeme si právo na změny. Pro uvedené údaje platí opakovatelnost podle platných zkušebních metod.
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