Termékismertető
HeBoLub® O30
olajban diszpergált bórnitrid por
Termékleírás
A HeBoLub® O30 egy magas koncentrátumú,
stabil olaj diszperzió, mely rendkívül finom,
hexagonális bórnitrid szemcsékből és magas
minőségű alapolajból áll. A terméket
adalékanyagként a kenőanyaghoz adva az
elnyíródás és kopás minimálisra csökkenthető.
A termék jellemző paraméterei:
Szín
Szilárdanyag tartalom
Sűrűség
Lobbanás pont

bézs
30%
1,056 g/cm3 25°C-on
220°C

Előnyök:
 csökkenti a nyíródást és a motorok- és hajtóművek kopását
 megnöveli a motorok, hajtóművek és egyéb berendezések élettartamát és futási idejét
 nagyon gazdaságos az alacsonyabb üzemanyag és energiafelhasználás miatt
 szinte valamennyi olajjal, olajban oldható kenőanyaggal jól keverhető
 nem akadnak fel a szűrő rendszerekben a rendkívül finoman diszpergált bórnitrid részecskék

Felhasználási terület:
 kenőanyag adalék motorok, hajtóművek, pumpák és kompresszorok kenéséhez
 kenőanyag adalék láncos meghajtásokhoz és katalizátorokhoz
 kenőanyag adalék fémmegmunkálás, formaleválasztás, csiszolás, stancolás és húzás során
 nem alkalmas automata váltókhoz és nedves kuplungokhoz

Tulajdonságok:
 kiváló kenési – és csúszási tulajdonságok a finoman diszpergált bórnitrid por hatására
 jó kenési tulajdonságok alacsony és magas hőmérséklet esetén is
 jó kúszási és terülési tulajdonságok
 a diszperzió rendkívül stabil, még hosszabb idő elteltével sem ülepszik le
 magas nyomásfelvevő képesség
Felhasználási ajánlások:
 fontos a jó homogenizáltság, ezért a terméket felhasználás előtt alaposan fel kell keverni
 50-60°C-ra történő felmelegítéssel az olaj viszkozitása csökken és a homogenizálódás
elősegíthető
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Kiszerelés:
12kg és 200 kg fém hordó, kisebb kiszerelés megkeresés alapján

Raktározás:
A raktározásra vonatkozó előírásokat a termék mindenkor érvényes biztonságtechnikai adatlapja
tartalmazza.
Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes
esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A
termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.
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