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Wiresmøremiddel
Produktbeskrivelse: WIRE ROPE DRESSING er en sej, halvflydende ikke smeltende fedt, indeholdende en blanding af
faststofsmøremidler, molybdændisulfid (MoS2) og afvokset mineralolie.
WIRE ROPE DRESSING penetrerer dybt ind i wirekordellerne, smører og beskytter de indvendige kordeller, således at disse
forbliver smidige og kan glide let mod hinanden.
Den effektive smøring sikrer, at der ikke opstår farlige situationer med tyndslidte og rusttærede kordeller. Udvendigt
på wiren efterlades en tynd beskyttende film, der ikke opsamler snavs, støv eller andre slidende partikler.
Produktet er totalt vandafvisende og vil ikke emulgere med vand.
Egenskaber:
• Eminent indtrængning i wiren
• Stærk vedhæftningsevne
• Vandfortrængende
• Effektiv smøring og beskyttelse af wiren
Anvendelse: WIRE ROPE DRESSING anvendes til smøring af alle typer stålwirer og tove, der opererer under ekstreme forhold
i: varme/kulde, våde- og saltholdige omgivelser, spildevand, ætsende atmosfære og støvholdige omgivelser.
Anvendes til smøring og beskyttelse af wirer på laste- og lossekraner, mobilkraner, hejseværk, gravemaskiner, elevatorer etc.
Påføres bedst med børste eller svaber. Mulighed for påføring med bestemte typer af tryk-smøreapparater. Det bedste resultat
opnås ved påsmøring af WIRE ROPE DRESSING på rene og tørre wirer. Minimums temperatur for påføring: 0° C.
Rækkeevne: ca. 1 kg. til 40m x 25mm nye wirer. ca. 1 kg. til 50m x 25 mm brugte wirer.
Tekniske og fysiske data:
Udseende:
Densitet:
Penetration (IP 50):
Dråbepunkt (IP 132):
Viskositet (Baseolie):
Fortykkelsesmiddel:
Baseolie type:
Faststofsmøremidler:
Opløsningsmiddel:
Flammepunkt:
Opløselighed:
Temperaturområde:
Laveste temperatur for påføring:
Opbevaring:
Varenummer/forpakning:

Mørk, halvflydende fedt
0,95
420 - 450
+145°C
1027 cSt. v. 40°C
Organisk modificeret ler
Afvokset mineralolie
3%
Ingen
> 200°C
Uopløselig i vand. Opløselig i opløsningsmidler
-30°C til +100°C
0°C
0-40°C. Opbevares frostfrit
53003000 - 18kg

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i
arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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