
Descrição
Uma massa de lubrificação e vedação sem silicone para pares de plástico/plástico e plástico/metal.

Instruções de utilização

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, w miarę możliwości np. uniwersalnym
środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Nanieść równomiernie cienką warstwę smaru stałego pędzlem, szpachelką itp. na
powierzchnie funkcyjne. Unikać nadmiarów. Przestrzegać wskazówek producenta maszyny i tworzywa sztucznego. Z powodu
dużej liczby stosowanych polimerów i elastomerów w krytycznych przypadkach stosowania bezwzględnie zalecamy uprzednie
przeprowadzenie prób. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z
odpowiednimi smarami.

Embalagem de fornecimento

Utilização
Lubrificação de peças de máquinas sujeitas a altas
solicitações mecânicas
Alternativa sem silicone para a lubrificação de O-rings e
vedações durante a montagem.
Para a lubrificação de pares de plástico/plástico e
plástico/metal, tais como depósitos para bebidas na indústria
automóvel.

Setores
Indústria de rações e indústria alimentar
Processamento de borrachas e plásticos
Indústria do papel e das embalagens

Vantagens e benefícios
Elevada estabilidade ao corte
Aderência excepcional em plásticos e metais
Compatibilidade com plásticos (ver tabela OKS 468)
Características consistentes sem secar, endurecer ou
desbotar
Com registo NSF H1
Sem silicone
Sem MOSH/MOAH
Isento de MOSH/MOAH (de acordo com a fórmula)

400 ml Cartucho
1 kg Lata

5 kg Barril
25 kg Barril
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INFORMAÇÃO DO PRODUTO
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Dados técnicos

Norma Condição Unidade Valor
Composição
Óleo base Polialfaolefina
Espessante inorgânico

Dados técnicos de aplicação
Identificação idêntico à DIN 51 502 MHC3S-40
Viscosidade a (40°C) DIN 51 562-1 Óleo base mm²/s > 1.700
Consistência DIN 51 818 DIN ISO 2137 Classe NLGI 3
Penetrabilidade trabalhada DIN ISO 2137 60 cursos duplos 0,1 mm 220-250
Temperatura de utilização inferior °C -40
Temperatura de utilização superior °C 200
Cor bege
Densidade (a 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 0,88
Resistência à água DIN 51 807-1 90°C 0

Autorização
Autorização indústria alimentar NSF H1, Reg.-Nr. 129960

OKS Spezialschmierstoffe GmbH 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 
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de segurança disponível para
download em www.oks-germany.com. 
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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