Texclad 2
®

Plastické mazivo pro náročné aplikace
Výhody pro zákazníka
Nekompromisní spolehlivost s ohledem na životní
prostředí
Plastické mazivo Texclad 2 bylo speciálně vyvinuto za
účelem poskytování nekompromisního řešení problému
mazání tam, kde je vyžadována velká ohleduplnost k
životnímu prostředí.
Texclad 2 nabízí vynikající mazivostní vlastnosti a je
zvláště vhodný pro ekologicky citlivé situace. Toto
extrémně odolné plastické mazivo bez obsahu bitumenu je
vyrobeno z vysoce viskózních základových olejů, velmi
kvalitních grafitových složek a vodou stabilizovaného
sulfidu molybdeničitého.
Špičková ochrana pro náročné aplikace
Texclad 2 vytváří velmi odolný mazací film, který výborně
přilne k povrchu a po velmi dlouhou dobu ho chrání během
provozu zařízení při vysokém zatížení – maximalizuje
ochranu proti opotřebení a provozní nákladovou účinnost.
Mazivo Texclad 2 je velmi dobře čerpatelné až do 0°C,
zůstává hladké a netvoří hrudky. Jeho vynikající adhezní
charakteristika maximalizuje odolnost vůči vymývání vodou
v náročných provozních podmínkách.

Použití
• Doporučeno pro mazání točen tahačů, systémů
otevřených převodů stavebního vybavení, převodových
systémů mlýnů, vodítek vidlic a převodových systémů
pohonu kol vysokozdvižných vozíků, prokluzových
pohonů, příbřežních vrtných souprav, hloubících zařízení,
lodních ocelových lan

Popis produktu
Speciální formulace plastického maziva Texclad 2
umožňuje maximální ochranu životního prostředí v
aplikacích, kde hrozí riziko kontaminace vody nebo
půdy

Texclad® 2 ─ pokračování

Technické specifikace
Test

Metody testování

NLGI

Výsledky
2

Textura

-

Hladká

Barva

-

Černá

Typ základového oleje

-

Minerální

Viskozita základového oleje při 40°C, mm /s

ASTM D445

Min 1000

Penetrace, prohněteno, 60x, mm/10

ISO 2137

265-295

Bod skápnutí, °C

ISO 2176

106

2

Texclad 2

DIN 51 502

ISO 6743-09

Provozní teplota

MF 2C-10/KF 2 C-10

ISO-L-XAAIB 2

-10 až 60°C

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce
si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je
uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).
Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít
nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS).
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.
Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.
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