ANDEROL OGWR-0 GREASE

Åbne gear- og wirefedt NLGI-0
Produktdatablad

ANDEROL OGWR-0 GREASE er en smørefedt fortykket med aluminiumkomplexsæbe smørefedt
udviklet til smøring af åbne gear, tandhjul/tandstænger, krøjekrans og wirer.
Fedten er formuleret på baggrund af højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og
kemiske aktive EP additiver.
ANDEROL OGWR-0 GREASE er velegnet til smøring af tandhjul, åbne gear, krøjetandkranse, der
arbejder under høj belastning og og temperatur. Produktet er tillige velegnet i støvede og våde miljøer.

APPLIKATION / FORDELE

 Kan påføres med spraydiffuser






Høj termisk belastningsstabilitet
Høj trykbærende kapacitet
Meget god vedhæftning
God rustbeskyttelse
Modstandsdygtig over for vand.

EGENSKABER
Fortykkelsesmiddel
Type af baseolie
Arbejdstemperatur
- korte perioder
Dråbepunkt, °C
Penetration, bearbejdet
Baseolieviskositet, mm2/ s v/40°C
Modstandsdygtighed vandudvaskning
Rustbeskyttelse
4-Ball Test
FZG test A/2, 8/50
Beskrivelse
Produktnr.

GODKENDELSER

HÅNDTERING OG OPBEVARING

ANDEROL smøreolier er godkendt, anbefalet
og testet af mange fabrikanter.

TEST METODE

DIN ISO 2176
DIN ISO 2137
DIN 51.562
DIN 51.807-01
DIN 51.802
DIN 51.350/4

ANDEROL smøremidler repræsenterer
generelt ringe fare ved normal håndtering,
hvis der udvises almindelig omhu. I tilfælde
af spild tildækkes med inert, absorberende
materiale, og det spildte fjernes. Skyl
området med vand. Selvom ANDEROL
smøremidler ikke er særligt brændbare,
kan de brænde og bør holdes på afstand
af åben ild. I tilfælde af brand skal der
bruges vandspray, skum, kultveilte eller
tørt kemikalie.

ANDEROL OGWR-0 GREASE
Aluminium komplex
Mineralolie
-20 til 200°C
+250°C
>240°C
355 til 385 0,1 mm
Ca. 500 mm2/s
0-90
0
7000 n
> 12
OGPF 0 S-20
I 5173

FOR YDERLIGERE INFORMATION HENVISES TIL PRODUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD

08-15

APPROVALS / REGISTRATIONS

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.
Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.
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