
Lubrifiant de inalta performanta
AL-F

Nonfood Compounds

Program Listed H2

Registration 136173

Vaselina mulifunctionala, certificat NSF

Vaselina WEICON AL-F poate fi utilizata pentru rulmenti,
lagare de alunecare, lagare de basculare, parghii si ghidaje
de alunecare, arbori cu came, angrenaje deschise, angrenaje
melcate, precum si pentru alte puncte care se preteaza la
lubrifierea cu vaselina, chiar si in industria alimentara.

Date tehnice
Descriere scurtă KLF 2K -30
Clasificarea consistent,ei DIN 51818 Clasa NLGI 2
Pe bază de Sapun de litiu/ ulei

mineral
Densitatea (+20°C) DIN 51757 0,9 g/cm³
Determinarea sarcinii la care se produce
sudarea pe mas, ina cu 4 bile

DIN 51350 3.400 N

Determinareafort,ei de sudare pe mas, ina
cu 4 bile

DIN 51350 3,6 N

Determninarea sarcinii la care se
produce sudarea pe capul sferic

DIN 51350 (1min/
1000N)

0,8 mm

Parametru viteză de rotat, ie 350.000
Penetrarea cu con DIN EN ISO 2137 280 ± 15 1 x 10 mm
Rezistent,a la apă DIN 51807 1 - 90
Capacitatea calorică DIN EN ISO

22007-4
1,832 J/(g·K)

Conductivitatea termică 0,524 W/m·K
Rezistent,ă dielectrică DIN EN

60243-1 R22/
23 HL3

7,8 kV/mm

Punct de picurare IP 396 > 190 °C
Vâscozitatea cinematică(40 °C) DIN EN ISO 562 100 mm²/s
Vâscozitatea cinematică(+100 °C) DIN EN ISO 562 9 mm²/s
Test de rezistent,ă la coroziune EMCOR DIN EN ISO 802 0 / 0
Respectă cerint,ele NSF-H 2, LFGB

sectiunea 31 si
sectiunea 5

Conductivitatea termică 0,317 mm²/s
Rezistent,a la temperatură intre -30°C si

+120°C
Termen de valabilitate: 24 luni
Aprobări / Orientări

Cod IMPA 450441/42/43
Cod ISSA 53.052.30/31

Tratament prealabil al suprafat,ei
in functie de gradul de murdarie curatati si degresati
suprafetele mai intai cu Weicon Degresant S.
Filetele utilizate trebuie curatate cu o perie de sarma si
WEICON Curatare Suprafete.
Mod de aplicare
Aplicati AL-F in mod uniform.
Depozitare
A se pastra in recipientul original nedesfacut. A nu se depozita
impreuna cu agenti de oxidare. A se pastra in recipientul
perfect inchis si a se depozita in locuri racoroase si aerisite.
Temperatura recomandata de depozitare: temperatura
camerei.
Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
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Vaseline de înaltă perfomant,ă

Lubrifiant,i s, i uleiuri multifunct,ionale

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilorindividuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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Lubrifiant de inalta performanta
AL-F
Mărimi disponibile
26550035 Lubrifiant de inalta performanta AL-F, 0,35 kg
26550040 Lubrifiant de inalta performanta AL-F, 0,4 kg
26550100 Lubrifiant de inalta performanta AL-F, 1 kg
26550500 Lubrifiant de inalta performanta AL-F, 5 kg
26550925 Lubrifiant de inalta performanta AL-F, 25 kg
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