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GRAISSE ENG CB
TARTÓS SZINTETIKUS ZSÍR KÁBELEKHEZ 

ÉS FOGASKEREKEKHEZ

ISO-L-X CCEB 0 és DIN 51502 GPG P0K-35

MEGHATÁROZÁS

Technológiailag fejlett kenőanyag nyitott áttételekhez és kábelekhez.

ELŐNYÖK

A GRAISSE ENG CB egy új technológiával kifejlesztett kenőzsír kábelekhez és nyitott áttételekhez, a 
"fekete" aszfalt/bitumen-alapú kenőzsír helyettesítésére szolgál.
Az új termék kiváltja az aszfaltot oldó erős szagú, klórozott oldószerek használatát, amelyeket már nem 
alkalmazhatnak, mert veszélyesek az emberi egészségre és a környezetre.
A GRAISSE ENG CB ellenáll a magas hőmérsékletnek nagy terhelés esetén is.  
Kémiailag kötött, extrém nyomású adalékanyagokat és lítium-kalciummal kevert szappant tartalmaz, hogy 
fokozza a tapadást. 
Megerősített korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.  
Jelentősen meghosszabbítja a kábelek és fogaskerekek fogainak élettartamát.
Érezhetően csökkenti a zajt és az energiafogyasztást.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kenőzsír kábelekhez és kötelekhez. Az aeroszolos termék lehetővé teszi a kenőanyag jobb eloszlását.  
Alkalmazása:
Nyitott áttételekhez, építőiparban és kikötőkben használt daruknál.
Ércdaráláshoz használt golyósmalmok nyitott fogaskerekeihez, kábelek és hajtások, kötélpályák, híddaruk, 
csapágyak, sikló-megvezetők esetében. 
Sebességváltók, ferde és hipoid fogaskerekek, fogaskerék-kapcsolók esetén.  
Szóró-olajozással alkalmazható. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés/jelleg ................................................. pépszerű
Szín ..................................................................... sötétbarna 
Kúppenetráció 25°-on NFT 60-132) ..................... 355 
Cseppenési pont (NFT 60-102) ........................... 260°C
Rozsdaálló képesség EMCOR: (NFT 60-135) …. 0-0 érték
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

4-golyós EP teszt: (ASTM D 2596) ..................... 780 kg
4-golyós kopási teszt 500 kg-nál ........................ 3.6 mm  
DN faktor .. ......................................................... > 50 000
Üzemi hőmérséklet ….. ..................................... -50°C és +220°C között

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vigye fel a terméket a fémalkatrészekre, miután a korábbi zsírréteget eltávolította. 

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszol Ref. 4612 A4 x 12
400 g patron Ref. 3612 C4 x 12
1 kg doboz Ref. 3612 B7 x 6
5 kg vödör Ref. 3612 S1 x 2
180 kg hordó Ref. 3612 U1 x 1
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


