Copper Grease 9143
Смазочна грес с доказани противозадирни
свойства
Описание на продукта

Акценти за продукта

Copper Grease 9143 е смазочна грес с доказани
противозадирни свойства, формулирана с минерално
базово масло, сгъстено с бентонит, предназначена за
предотвратяване на задирането на метални връзки в
условията на високи налягания и за смазване на
плъзгащи повърхности.

• Препятства ръждата

Copper Grease 9143 съдържа меден прах в комбинация
с осигуряващи адхезивност полимери.

• Водоустойчива
• Стабилна на високи температури
• Предлага защита при високи натоварвания
Избраните спецификации и стандарти включват:
DIN

ISO

Предимства за клиента
• Осигурява защитата от ръжда.
• Водоустойчива
• Устойчива на високи температури
• Предлага защита при високи натоварвания
• Спомага за регулирането на въртящия момент
• Предпазва полюсите на батериите

Приложения
Copper Grease 9143 е особено подходяща за
автомобилни приложения. Може да се използва за
предпазване на винтовете и болтовете на системите за
отвеждане на отработените газове и спирачните
механизми от задиране и ръждясване. Ще препятства
също и фрикционната корозия между плъзгащи
повърхности.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Copper Grease 9143 ─ Продължава

Одобрения, спецификации и
препоръки
Спецификации

Copper Grease 9143

DIN 51 502

ISO 6743-09

Работни температури

KPF 2 U-20

ISO-L-XBGBB2

-20ºC до +650ºС

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Код на продукта

Резултати
27140

Вид на сгъстителя

визуално

бентонит

Базовото масло

-

минерално

DIN 51 562

100

Вискозитет при 100ºС, mm /s

DIN 51 562

11

Пенетрации, след обработка, 60х

ISO 2137

265-295

2

Вискозитет при 40ºС, mm /s
2

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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