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OG-50
Katalogové č. OG50

Popis produktu
OG-50 – průnikové mazadlo

Oblast použití
OG-50 proniká jako olej, usazuje se jako vazelína během 50ti sekund a
zanechává trvalý ochranný povlak, který je odolný vůči vodě, soli a
rozpouštědlům. Penetrační olej a vazelína OG-50 je ideální pro použití na
řetězy, ozubená kola, ložiska, vodící tyče, kabely, mechanismy zámků,
panty, ocelová lana a spoje. Je možné jej použít i na konzervaci elektrických
svorkovnic a zásuvek strojů, dopravních prostředků a zemědělské techniky.

Aplikační vlastnosti
• Odolný vodě, soli a rozpouštědlům
• Nekape a zůstává na povrchu
• Chrání proti korozi
Návod k použití
•
•
•

Před použitím dobře protřepejte.
Nastříkejte na oblasti, které mají být namazány, ze vzdálenosti 10 až 20cm.
Poté se OG-50 usadí jako mazivo a bude poskytovat trvalou ochranu a lubrikaci

Fyzikální a chemické vlastnosti
FORMA:
BOD VZPLANUTÍ:
BARVA:
ZÁPACH:
TEPLOTNÍ ODOLNOST:

Aerosol
Není znám pro tuto směs
Čirá
Nafta
-20°C až +200°C

Balení
Aerosol:........................ 400 ml

Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Skladujte na suchém místě.
Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C.

Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

Rozsah dat
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou
založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu,
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály,
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.
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