
MEGHATÁROZÁS

CB6 egy "fejlett technológiájú", nagy teljesítményű, tiszta, félszintetikus kenőanyag, mely különleges 
körülények között is alkalmazható: így magas hőmérsékleten, poros környezetben, nagy terhelés alatt működő 
láncok és szállítószalagok kenésére is, illetve amikor tiszta kenőanyagra van szükség.

ELŐNYÖK

Tisztít és ken.
Kiválóan alkalmas láncokhoz.
A speciális hatóanyagoknak köszönhetően jobban behatol a résekbe.
Kiváló rozsdagátló és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
Ideális magas hőmérsékleten (280°C) történő használatra.
A CB6 elpárolog anélkül, hogy szénlerakódásokat hagyna maga után.
Vízálló, kiválóan alkalmas láncokhoz és szállítószalagokhoz, amelyeket gyakran kell tisztítani.
Nagyon tiszta kenőanyag.
A CB 6 aeroszol habot képez, amely jobban tapad a felületeken. 
A sokoldalú CB6 alkalmazható vas,- és színesfémeken is.
Nem tartalmaz szilikont.
Megfelel a MIL L 7870 szabványnak.
A SEDIS (francia gyártó) által - a láncok karbantartására különösen - ajánlott termék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Láncok és szállítószalagok kenése
- a textiliparban, szőnyegek, szárítókeretek, stb.. kenésére,
- az üvegszál-gyártásnál, 
- forgácslap-, és rétegeltlemez-gyártó üzemekben, 
- az üvegfeldolgozó iparban,
- az autóiparban használt szállítószalagoknál, 
- sütőipari és élelmiszer-feldolgozó kemencéknél,
- csomagoló-, papír-, és nyomdaipari szállítószalagoknál,
- targoncák esetében
- mindehol, ahol EP (extrém nyomású) kenőanyag szükséges 
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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

Megjelenés ..........................................................sárga, átlátszó 
Sűrűség 15°C-on (ASTM D 4052) .......................0.900
Dermedéspont ................................................... -30°C
Lobbanáspont V C (ASTM D 56) ....................... >300°C
Párolgási veszteség (ASTM D 972) ................... <2%  
200°C-os, 24 órás hőterhelés után: 

Viszkozitás 10°C-on (ASTM D 445) ............ 1700 - 1800cSt*
Viszkozitás 25°C-on (ASTM D 445) .............430 - 650 cSt  
Viszkozitás 40°C-on (ASTM D 445) .............megközelítőleg 210 cSt  
Viszkozitás 100°C-on (ASTM D 445) ...........32 cSt

4-golyós kopásteszt (ASTM D 2783) ...................<0.4 mm
Üzemi hőmérséklet…........................................ ...-30°C és +280°C között

*cSt: centistoke, a kinematikus viszkozitás mértékegysége (1 mm2/s = 1 cSt) 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A CB6 alkalmazható csepegtetve, permetezéssel, áztatva/átitatva vagy ecsettel felhordva a láncokra.
A CB6 alkalmazása előtt nem szükséges a láncokat és a szállítószalagokat megtisztítani. 

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack ref. 4806 A4 x 12
1 liter palack ref. 3806 i2 x 12
5 liter marmonkanna ref. 3806 J1 x 4
20 liter hordó ref. 3806 O1 x 1
200 liter drum ref. 3806 U2 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.


