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Mazací tuk Blasolube 414
Popis:
Univerzální mazací tuk, biologicky odbouratelný.
Na bázi: Lithium / vápník, bazické esterové oleje a vybraná aditiva.

Aplikace: 
Otevřené mazací body.
Určený pro otevřené mazací body na strojích pro přemisťování zeminy, zemědělských a lesnických strojích, 
zařízeních pro čištění odpadních vod, vodních turbínách (lopatkách vodních turbín), jezových klapkách a sta-
vidlech.

Charakteristiky produktu   Výhody

– Obsahuje přísady proti otěru (AW)  Všestranný univerzální mazací tuk se širokou
   oblastí tepelných a mechanických použití.

– Výborná přilnavost, vysoká odolnost  Nízké ztráty maziva, mazací film je odolný, 
  a to vůči vodě: nesnadno se smývá i při styku s vodou.

– Vysoká odolnost proti okysličení  Redukuje usazeniny a ucpávání.

– Biologicky rychle odbouratelný  Přátelský vůči životnímu prostředí.

Bezpečnostní a ekologická hlediska:
– Biologicky rychle odbouratelný; OECD 301 B.
– Staré nepoužitelné mazivo je třeba zlikvidovat v souladu s požadavky nařízení o likvidaci nebezpečných 
 odpadů (VVS)
– Odpadní materiál třídy VVS 1740
– Není klasifikován jako toxický
– BAG T č. 611500
– Bezpečnostní opatření: Mírně znečišťující vody
– ADR/SDR: Není zařazen jako nebezpečný

Fyzikálně chemické údaje:

Rozsah teplot pro aplikaci: -20ºC do +80/100ºC

Typ maziva: Lithium / vápník

Typ aditiva: KP E 2 G -20 DIN 51502

Třída penetrace: NLGI 2 DIN 51518

Barva, vzhled: žlutá - hnědá

Bod tuhnutí: > 180ºC DIN 51801.1 

Hlavní olej: esterový

Viskozita oleje při 40°C: 100 mm2/s  ISO 3448

Třída odolnosti proti korozi:

(korozní zkouška: 0 = vyhověl): 0 DIN 51802

Rychlostní charakteristiky (dm x n): do 350 m/min

Odolnost vůči prostředí: - studená voda

 - teplá voda
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Velikosti nádob:
Barel: 180 kg / 50 kg    /    Kanystr: 14 kg    /    Zásobník: 400 g

Údaje na tomto listě se opírají o nám známé vlastnosti a aplikační možnosti. Blaser Swissuble AG neručí za škody 
způsobené nesprávným použitím produktu. Z těchto údajů není možno vyvozovat žádnou obecnou odpovědnost.
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