
K44 Silicone Grease
K44 Silicone Grease ühendab silikoonõli omapärased omadused tiksotroopsete vahenditega, et tagada 
viskoosne määre.

P/N Toode S/C Pakend

86005 K44 Silicone Grease               SGT 80 ml tuub

Omadused ja eelised

• Talub temperatuure: -40 °C kuni +200 °C - sobib enamikele auto
komponentidele
• Hea dielektriline tugevus – ennetab elektrikaart
• Suurepärane veetaluvus – ennetab vee tekkimist komponentidel
• Hea soojuse juhitavus – saab kasutada temperatuuri-tundlikul tööl
• Peab vastu 72 kuud – üks tuub kestab 6 aastat
• Veekindel – ei tule pestes maha
• Ohutu, madala mürgisisaldusega ja ei lendu palju

Kasutamine

K44 on hea õlitaja, hästi isoleeriv ja vett tõrjuv ning sooja juhtiv. Sobib täiuslikult akudele, piduriosadele, 
kummitihenditele ja üldmehhanismidele. Ei paisuta kummi ega plastikut. Sellega saab vähendada kulumist, külge
kinnitumist ja külmumist. Kaitseb elektriosi vee eest. Õlitab ja kaitseb piduri kolbi, kummist pakiruume ja 
tihendeid.

Juhised

1. Puhastage ja kuivatage pind.
2. Kasutage K44 Silicone Grease’i. Vajadusel nühkige harjaga.
3. Pühkige liigne toode ära puhta ja pehme lapiga.



tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

Tehnilise teave
Alus: Silikoon

Sisaldus: Pasta

Värv: Selge/poolläbipaistev

Lõhn: Lõhnatu

Parim enne: 72 kuud
Tollilõivu kood: 3403 1961 
VOC: nil

Erikaal: ~1.00 g/ml

Leekpunkt: > 300 °C

Läbitavus töödeldud pinnal: Kuni 270 mn

Läbitavus töötlemata pinnal: 200 - 260 mn/10

Temp vahemik: -40 kuni +200 °C

Dielektriline tugevus (IEC 243-1): 15.4 KV/mm

Mõõte takistus (IEC3): 1.4 x 1017 oomi/mm

Dielektriline kadu (TEC 250): 1 kHz 0.0018 

1 MHz 0.0022

Permitiivsus (BS 2067): 1kHz 2.80

1MHz 2.84

Valgumine: 24 tundi/100 °C %w/w kuni 3.49

Aurustumine: 24 tundi/100 °C %w/w kuni 0.57


