
White Grease 3
Keskmise viskoossusega, kaltsiumi-baasil mitmeotstarbeline veekindel määre, mis kaitseb korrosiooni 
eest ja on laia töötemperatuuride vahemikuga. 

T/N Toode S/C Pakend

86727 White grease 3 ES SWG3 500 ml aerosool Easy straw otsikuga
50073 White Grease 3                 SWG3 500 ml aerosool pikendus otsikuga

Omadused & Eelised

• Klatsiumi baasil toode - hülgab vett, erinevalt liitiumi baasil määretest
• Silikoonivaba - ohutu kasutada keretöökojas
• Ei voola ega tõmbu tilkadesse, ei jäta plekke
• Viskostaatiline - säilitab omadused -20°C kuni +160°C juures 
• Sisaldab lisandeid - suurendab pikaajalist stabiilsust, parandab 
oksüdatsiooniresistentsust ja korrosiooni pärssimist

Kasutusvaldkonnad

Määre on kahjutu nailon-, plastik- ja kummidetailidele, ei lase veega maha pesta, pihustamine iga nurga alt. 
Kasutamine: väikemootorite laagrite määrimine, luukide ja uste hinged, kaitsekilbid ja plaadid, turvarihmade
osad, pedaalid, liigendid, kammitsad, klambrid, vedrud, katuseluugid, lukud, riivid, kapoti hinged ja lukustid, 
aknaklaaside tõstemehhanismid, klaasipuhastajate ajamid, elektrilised küljepeeglid, reguleeritavad istmed, 
lukustatavad ja piiravad sedamed, käsipiduri liigendid, karburaatori hoovastik, akude kinnituspesad, ukselukkude
silindrid, kesklukustus-süsteem, kütusepaakide lukustatavad korgid. 

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutada. 
2. Raskesti ligipääsevates kohtades kasuta kõrt. 

N.B.: Parima tulemuse saavutamiseks kasutage toodet toatemperatuuril. Pind peab olema puhas tolmust, 
mustusest, oksüdatsioonist ja vanadest määretest.



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 

REV: 06/04/2017

KENT (United Kingdom) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 or 01383 723344 between 08:30-17:30 Monday-Thursday, 

09:00-15:00 on Fridays’. For out of hours queries please Fax us on 01383 735829 or 

Email: KENTsales.UK@kenteurope.com

Tehniline teave
Alus: Kaltsiumühendid (kaltsiumseep) 

Sisaldus: Kergelt viskoosne vedelik

Värv: Valge

Lõhn: Iseloomulik, lahusti

Parim enne: 30 kuud

Custom tariff code: 3403 19 99

VOC: 527 g/l

Erikaal: 0.639 g/ml

Leekpunkt: Ei ole kohaldatav, aerosool

Töödeldud pinna lä̈bitungivus: 0.1 mm, 300 – 320 (Pw 60)

Töötlemata pinna läbitungivus:  0.1 mm, 270 – 300 

Temperatuuritaluvus: -20 !" kuni +140 !"

Lühiajaline temperatuuritaluvus: #$%&'()*+'!"

Dielektri tugevus: Puudub

Mõõte takistus: Puudub

NLGI tase: )', -

Korrosioonikaitse: +', +'.!//!0&!!%&'1023'4567!/'23028

-', -'.!!0'9:';1"<'.!//!0&!!%&'1023

Vasekorrosioon: )', )++'.!//!0&!!%&'1023

Neli pallide keevituskoormus: -*++';

Läbivoolu surve @ +20 oC: ='>+'?@1

Läbivoolu surve @ -30 oC: =')9A+'?@1

Õli eraldus @ 18h / 40 oC: =+B+':

Oksüdatsioonipüsivus: ='9A+'?@1
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