Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: PRESTO Бяла грес с тефлон
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмершайм, Германия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
PRESTO Бяла грес е добре прилепваща смазка предпазваща частите от метал и пластмаса
от износване. Има продължително смазващо и предпазно действие, като може да се
използва за панти, ключалки, поточни линии, зъбни предавки, лагери, люкове, амортисьори,
пружини, вериги, влекачни щанги, шарнири и др.

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
















Добри проникващи качества
Отлична механична и термоустойчивост
Отлична адхезия
Висок вискозитет
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Отлична защита от корозия
Предпазва от приплъзване
Отблъсква водата
Съдържа PTFE – политетрафлуоретилен
Температурен обхват от - 30ºС до +180ºС
Насочена струя
Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на
която се достигат и труднодостъпни места
 Предотвратява износването и затягането на третираните части

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвят
Мирис
На вид
Налягане на наситени пари при 20ºС
Относителна плътност при 20ºС
Изпръскване
4 Ball EP-test (AS TM D 2596)
4 Ball Wear-test (AS TM D 266)
Температурна устойчивост
pH
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Минерални масла с EP грес
бежов
характерен
грес
3 до 4 bar
0.76 g/ml
1.51 g/sec.
3136 N
< 0,4 mm
-30ºС до +160ºС с кратки пикове до +180 ºС
неутрално
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ИНСТРУКЦИИ
Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона!
Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5ºС и +30 ºС.
Нанасяйте върху почистени повърхности. Боядисани или пластмасови части, които не искате да
третирате покрийте с хартиено тиксо. Разклатете флакона преди употреба за около 2 мин.
Напръскайте обилно третираните части и оставете за около 5 мин. Разклащайте флакона периодично
по време на работа.

ОПАКОВКА
Аерозол
Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ
Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на
осигурени подходящи условия – температури между 10ºС и 25ºС и максимална относителна влажност
на въздуха 60%.

ОКОЛНА СРЕДА И ЕТИКИРАНЕ
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

ВАЖНО
Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото
равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не
обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за
съвместимост за да се уверите, че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални
нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за
употребата му се поема единствено от потребителя.
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