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Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens 
anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Produktbeskrivelse 

Copper Grease 9143 er et gjengefett med dokumentert 

ytelse. Det er en bentonittfortykket sammensetning basert 

på mineralolje, og er utviklet for å hindre fastlåsing av 

gjengeforbindelser under høyt trykk og varme samt for 

smøring av glideflater. 

Copper Grease 9143 inneholder kobberpulver i 

kombinasjon med polymerer som sikrer bedre vedheft. 

Fordeler for kunden 

• Hindrer fastrustning 

• Vannavvisende 

• Tåler høye temperaturer 

• Beskytter mot høy belastning 

• Forenkler demontering av bolter etter påføring  

• Kan benyttes til beskyttelse av batteripoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hindrer fastrusting 

• Vannavvisende 

• Tåler høye temperaturer 

• Beskytter ved høy belastning 

Utvalgte ytelsesstandarder inkluderer: 

 DIN 

 

ISO 
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Copper Grease 9143 ─ Forts. 
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Bruksområder 

• Copper Grease 9143 er spesielt egnet for 

bruksområder i kjøretøy Det kan brukes til å forebygge 

fastlåsing og rust i skruer og bolter i eksossystemer og 

bremsemekanismer. Det forebygger også 

slitasjekorrosjon mellom glideflater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
bruksområder 

Ytelse 

• Copper Grease 9143  DIN 51 502 

• Copper Grease 9143  KPF 2 U-20 

• Copper Grease 9143  ISO 6743-09 

• Copper Grease 9143  ISO-L-XBGBB2 

• Copper Grease 9143  Driftstemperatur:  

-20 °C til +650 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Holdbarhet: 60 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten. 

18 Prodcktnummer  27140 

46 

68 

100 

150 

220 

320 

Type tykningsmiddel  Bentonitt  

Baseolje  Mineral 

Viskositet ved 40 °C, mm²/s DIN 51 562 100 

Viskositet ved 100 °C, mm²/s DIN 51 562 11 

Penetrering, 60 slag ISO 2137 265 - 295 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i 
produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte 
bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller 
via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte 
produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 
Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller 

uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller 
forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende. 
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