INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
OKS 30

Aditivo Moₓ-Active

Descrição
OKS 30 é um aditivo EP que melhora o efeito de longa duração dos lubrificantes.

Utilização

Vantagens e benefícios

▪ Melhora a lubrificação inicial de máquinas novas e a seguir a
revisão geral e aumenta a capacidade de carga
▪ Melhora as características de lubrificação dos óleos quando
sujeito a cargas e temperaturas elevadas
▪ Os ruídos de fricção e o desgaste são reduzidos

▪
▪
▪
▪

Camada resistente à pressão com efeito lubrificante
Redução da carga superficial específica
Redução da carga térmica do lubrificante
Aumento do tempo de vida útil do lubrificante

Setores
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Técnica ferroviária
Construção e técnica naval
Técnica municipal
Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
Logística
Indústria do papel e das embalagens
Processamento de borrachas e plásticos
Indústria do ferro e do aço
Indústria do vidro e da fundição
Indústria química

Instruções de utilização
Agitar ou mexer bem antes de usar. Consoante a carga, adicionar 2-3 % aos óleos do motor e 3-5 % aos óleos para máquinas
e engrenagens. Respeitar as instruções dos fabricantes das máquinas. A mistura realiza-se automaticamente durante o
funcionamento. Misturar só com lubrificantes adequados, não miscível com lubrificantes à base de água e óleos à base de
poliglicol. Sobretudo quando se trata de máquinas mais antigas ou máquinas que normalmente funcionam com óleos não ligados,
é necessário verificar se o OKS 30 é compatível com as juntas.

Embalagem de fornecimento
▪ 1 l Garrafa
▪ 5 l Recipiente

24.11.2021, Pt
© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Página 1/2

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
OKS 30

Aditivo Moₓ-Active
Dados técnicos
Composição

Norma

Condição

Unidade Valor

Óleo base
Aditivos

Éster
Moₓ-Active

Dados técnicos de aplicação
Viscosidade a (40°C)
Classe de viscosidade
Ponto de fluxão
Ponto de inflamação
Cor
Densidade (a 20°C)

DIN 51 562-1
DIN ISO 3448
DIN ISO 3016
DIN ISO 2592
DIN EN ISO 3838
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DIN 51 562-1, 40°C
Passo de 3°C
> 79

mm²/s
ISO VG
°C
°C
g/cm³

70
68
-27
176
esverdeado
1,03

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm
em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades
de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente
aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos
de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de
utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido
por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de
substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente
todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário
realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada
Ficha de dados de segurança para operadores industriais e comerciais disponível para transferência em www.oksgermany.com.
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.
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