
Produktové informácie

Tribol WR 4600
Mazivo na drôtené laná

Popis produktu
Castrol Tribol™ WR 4600 je mazivo na drôtené laná, ktoré bolo špeciálne vyvinuté pre drôtené laná používané na
výťahoch v budovách. Jeho zloženie umožňuje rýchle odparovanie a tvorbu zvyškov na báze oleja, ktoré mažú drôtené
laná výťahov a poskytujú im ochranu pred koróziou.

Použitie produktu
Mazivo Tribol™ WR 4600 bolo navrhnuté tak, aby ponúkalo mazanie drôtených lán výťahov, ako aj ich ochranu pred
koróziou. Najlepšie sa nanáša náterom pomocou štandardného maliarskeho štetca alebo pomocou valčeka a misy.
 
Mazivo Tribol™ WR 4600 sa na drôtené laná nanáša ako číra a bezfarebná kvapalina.
 
Dearomatizované rozpúšťadlo pri odparovaní zanecháva húževnatý a šmyku odolný mazací a ochranný povlak.
 
Mazivo Tribol™ WR 4600 nie je vhodné na používanie v automatických knôtových mazacích systémoch.

Výhody
Nízka počiatočná viskozita naneseného produktu poskytuje rýchlu a účinnú penetráciu do lán a ľahké pokrytie lán
počas aplikácie.
Vysoký stupeň odparovania umožňuje, aby boli laná bohato namazané a výťahy sa mohli ihneď uviesť do
prevádzky, bez rizika striekania a odkvapkávania maziva na bubny bŕzd, ako aj bez opotrebovania spojeného so
zriedením základného maziva.
Vysoký stupeň konečnej viskozity maximalizuje pevnosť filmu a ochranu proti odieraniu, čím v maximálnej miere
bojuje proti externému opotrebovaniu lán a kladiek, ako aj korózii lán vnútorným trením za účelom predĺženia
životnosti lán a kladiek a minimalizácie nákladov na opravy.
Vysoká strihová stabilita, húževnatosť a životnosť základného maziva maximalizuje životnosť povlaku na
významne predĺžený interval premazávania, a preto minimalizuje náklady na materiál a prácu pri premazávaní
počas životnosti výťahu.
Schopnosť základného maziva stiecť při odstávke späť do interných kontaktných oblastí lana zabraňuje korózii
trením, korózii a opotrebovaniu.
Vysoká lepivosť a nízka klzkosť základného maziva trakciu skôr zlepšujú, než zhoršujú.
Vynikajúca ochrana pred koróziou, vhodná do slaných pobrežných prostredí a exteriérových/vyhliadkových výťahov.
Obsahuje syntetický polymér a rafinované rozpúšťadlo so slabým zápachom.
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Typické parametre

Názov Metóda        Jednotka Tribol WR 4600

Hustota pri teplote 15 °C    
ISO 3675 / ASTM
D1298

kg/m³  828

Vzhľad Vizuálne -
Číra bezfarebná kvapalina s charakteristickým
zápachom
rozpúšťadla

Bod vzplanutia - metóda uzavretého
téglika

ISO 2719 / ASTM
D93

°C 40

Kinematická viskozita pri teplote 40
°C

ISO 3104 / ASTM
D445

mm²/s 26

Platia bežné výrobné tolerancie
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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