ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BFLEX
(LİTYUM KOMPLEKS MAVİ GRES)

BFLEX parafinik esaslı mineral baz yağ ve lityum kompleks sabun, polimerlerle ve EP
katıklarıyla güçlendirilmiş genel maksat gresidir. Lifli yapısı sayesinde gresin yüzeye
yapışkanlığı artar.
Kullanım Yerleri
Arazide çalışan ve çok zor çalışma şartları ile mücadele eden iş ve tarım makinelerinde,
devirli ve yüksek yük altında çalışan rulman ve kaymalı yataklar gibi ağır şartların olduğu
endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca basınca, sıcaklığa ve suya
karşı yüksek dayanım istenilen tüm yağlama noktalarında kullanımı uygundur.
Teknik Özellikleri
• Merkezi sistemlerde soğukta rahatlıkla pompalanır.
• Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar,
• Çalışma aralığı sıcaklığının 175ºC’yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir,
• Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman ömrü, daha uzun gres ömrü ve
gresleme aralıklarına sahiptir
• Yüksek yapışma özelliği sayesinde düşük gres sarfiyatı sağlar.
Tipik Özellikleri
NLGI Numarası
Renk
Sabun Cinsi
İşlenmiş Penetrasyon
Damlama Noktası
Baz Yağı
Baz Yağ Viskozitesi

25 oC/60 Stroke
o
C
40 °Cst

Baz Yağ Viskozitesi

100 °Cst

Çalışma Sıcaklığı

Max°C

Ambalaj Şekli
1 kg
Teneke Kutu
4 kg
Teneke Kutu
16 kg
Kova
50 kg
Mini Fıçı
180 kg
Varil

2

3

Mavi

Mavi

Lityum-Kompleks

Lityum-Kompleks

265/295
240

220/250
240

Mineral

Mineral

100
11

130
13

-30 /150

-30 /150

Uyarılar ve Öneriler
Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı
şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz.
Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda
zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı
alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmayınız.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik
özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.
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