Copper Grease 9143
Gängfett med beprövad prestanda
Produktbeskrivning

Produktfördelar

Copper Grease 9143 är ett gängfett med beprövad
prestanda. Det är en bentonitförtjockad pasta baserad på
mineralolja och är designad för att förhindra kärvning i
gängförband och glidytor vid höga belastningar.

• Förhindrar fastrostning

Copper Grease 9143 innehåller kopparpulver i kombination
med vidhäftande polymerer.

Kundfördelar
• Förhindrar fastrostning
• Vattenresistent
• Tål höga temperaturer
• Skyddar vid höga belastningar
• Underlättar momentdragning
• Skyddar batteripoler

Applikationer
• Copper Grease 9143 passar särskilt väl i
fordonsapplikationer. Det kan användas för att skydda
skruvar och bultar i avgassystem och bromsmekanismer
från kärvning och rost. Det skyddar också mot
passningsrost / fretting.

• Vattenresistent
• Tål höga temperaturer
• Skyddar vid hårda belastningar
Utvalda specifikationer inkluderar:
DIN

ISO

Copper Grease 9143 ─ Fortsatt

Godkännanden, prestanda och
rekommendationer
Prestanda

Copper Grease 9143

DIN 51 502

ISO 6743-09

Driftstemperaturer

KPF 2 U-20

ISO-L-XBGBB2

-20°C upp till +650°C

Typiska data
Test

Testmetod

Resultat

Förtjockare

Bentonit

Basolja

Mineral

Viskositet vid 40 °C, mm²/s

DIN 51 562

100

Viskositet vid 100 °C, mm²/s

DIN 51 562

11

Penetration, 60 slag

ISO 2137

265 - 295

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna
produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna
i något produktdatablad.
Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den
används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet.
Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.
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