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Metal Protective Oil L
Висококачествено консервационно масло
Описание на продукта

Акценти за продукта

Metal Protective Oil L е високоефективно
консервационно масло на базата на минерални масла в
комбинация с редица добавки, включително
инхибитори на ръжда и корозия, специално
разработено да осигури фин, непроницаем защитен
слой по стоманените детайли по време на съхранение
и транспорт.

• Стабилна защита на стомани

Предимства за клиента

• Отлично средство за транспорт и съхранение на
стомани
• Не е мазно, не е лепкаво
Избраните спецификации и стандарти включват:
JIS K 2246 (NP-8) смазочно масло тип RPO
(консервационно)

• Осигурява стабилна защита за стоманени детайли по
време на съхранение или транспорт
• Предотвратява образуването на цветни пръстени по
стифирана стомана или стомана на рула при
дългосрочното й съхранение
• Устойчивост на червена или бяла ръжда
• Дългосрочна защита от окисление
• Не лепкавата и не мазна повърхност предотвратява
слепването на стоманените листи
• Не лепкавата повърхност предотвратява полепването
на прах и други замърсявания по стоманените
повърхности
• Не променя естествения вид на консервираните
стоманени повърхности
• Лесно се сваля с разтворители или алкални
почистващи средства
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Масло за консервация на метали

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.

Metal Protective Oil L ─ Продължава

Приложения
• Metal Protective Oil L може да се нанася директно с
четка, спрей или чрез потопяване. Ако се изисква
много тънък покривен слой, маслото може да се
нагрее до 50°С.

Одобрения, спецификации и
препоръки
Спецификации
• JIS K 2246 (NP-8) смазочно масло тип RPO
(консервационно)

• Metal Protective Oil L не съдържа разтворители, но
може да бъде разредено до 10%, за да се получи
по-голямо количество течност. Не е необходимо
нагряване. Когато се разреди, се повишава
пенетрационната му способност и може да се
използва като 'проникващо' масло.
Забележка: Metal Protective Oil L никога не трябва да
се нанася върху мръсни и/или мокри повърхности.
Да се нанася само върху чисти повърхности и ако е
необходимо използвайте водоотблъскващи
средства, за да отстраните водата или емулсията от
повърхността

Типични резултати от изпитване
Методи за
изпитване

Изпитване

Резултати

Вискозитетен клас

18

Код на продукта

01052.2

Външен вид

визуално

жълто

Кинематичен вискозитет при 40 ºС, mm /s

ISO 3104

18

Пламна температура, ºС, min

ISO 2592

140

Температура на течливост, ºС

ISO 3016

-15

Плътност, 15 ºС, kg/L

ASTM D 1298

0.899
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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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