ANDEROL OGWR-0 SPRAY
Åbne gear- og wirefedt, spray
Produktdatablad

ANDEROL OGWR-0 SPRAY er en mineraloliebaseret smørefedt fortykket med aluminiumkomplexsæbe udviklet til smøring af åbne gear, tandhjul og wirer. Fedten er formuleret på baggrund af
en højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og kemiske aktive EP additiver.
ANDEROL OGWR-0 SPRAY er velegnet til smøring af bevægelige smelteovne og tilsvarende
meget varme smørepunkter. Produktet er tillige velegnet i meget støvede eller meget våde miljøer.
ANDEROL OGWR-0 SPRAY kan anvendes for smøring af;

Tandhjul

Tandstænger

Tandkrans / Krøjekrans

Tanddrev af enhver type, der arbejder under høj belastning/temperatur

FORDELE

 Let påføring







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

KOMPABILITET

ANVENDELSE

ANDEROL OGWR-0 SPRAY har tilsvarende
egenskaber overfor maling, pakninger og slanger som mineralske fedter. Der er ikke behov
for specielle forholdsregler relateret til kompabilitet ved overgang fra mineraloliebaserede
smøremidler til ANDEROL´s mineralske smøremidler. Generelle forholdsregler gælder fortsat
mht. kompabilitet ved overgang fra en type
fortykningsmiddel til en anden type fortykningsmiddel. Kontakt teknisk service for supplerende
information.

EGENSKABER

TEST METODE

Udseende v/20°C
Fortykkelsesmiddel
Type af baseolie
Dråbepunkt, °C
Penetration, bearbejdet
Baseolieviskositet, mm2/ s v/40°C
Modstandsdygtighed vandudvaskning
Rustbeskyttelse
4-Ball Test - Welding Load
Beskrivelse
Produktnr.

Visuel
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-445
DIN 51.807-01
IP 220/85
DIN 51.350
DIN 51.502

·
·
·
·
·

Åbne gear/wirer
Tandhjul
Tandstænger
Tandkrans / Krøjekrans
Tanddrev af enhver type der
arbejder under høj belastning/
temperatur.

Let at bruge på svært tilgængelige steder.
Arbejdstemperatur
- Nominel: -20 -> +200°
- Kortvarig belastning: +250°C

ANDEROL OGWR-0 SPRAY
Sort Semi-Flydende
Al-complex
Mineral
>240
355 to 385
Ca. 500
0-90
0
7000
OGPF 0 S-20
I 5186

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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