
Blue Grease
Blue Grease on tõhus mitmeotstarbeline määre. Sisaldab puhast mineraalõli. Paksust annab liitiumi 

segust seep. Sisaldab kulumise eest kaitsvaid EP-lisandeid.

T/N Toode S/C Pakend

86846 Blue Grease SBG 400 ml aerosool

86845 Blue Grease CBG 400 g padrun

86796 Blue Grease CBGLS 400 g padrun Lube Shuttle

86847 Blue Grease TBG 1 1 L tünn

86848 Blue Grease TBG 5 5 L tünn

Omadused ja eelised

•Suurepärane temperatuuri taluvus – toimib äärmuslikes 

tingimustes

•Hea rõhu taluvus – vähendab kulumise tekitatud hõõrdumist

•Talub hästi veega pesu – ei emulgeeru vees

•Kinnitub tugevalt metallpindadele – püsib pinnas

•Peab vastu roostele ja hapnikule – kaitseb liikuvaid osasid

•Sobib teiste määretega kokku – vähem topeltkasutamisest 

tulenevaid muresid

Kasutamine

Blue Grease saab kasutada järgnevates kohtades: laagritel, tihvtidel, hingedel, kaablitel, ajami ja käigu 

mehhanismidel, mehhaanilistel tõstukitel, konveiersüsteemidel, veepumpadel ja generaatoritel, 

külmhoonetes kasutatavatel kahveltõstukitel, tekstiilivarustusel ja üldmäärimisel, sealhulgas raskete 

koormuste all ning ülikõrgetel temperatuuridel.

Tänu suurepärasele vee taluvusele sobib Blue Grease täiuslikult tehasesse, kus läheb määrdeid vaja 

liikuvatele osadele, mis asuvad avatud elementidel, nt kahveltõstukitel ja kraanadel. 

Blue Grease sobib eriti hästi pindadele, mida pestakse üsna sageli suure survega või puutuvad kokku 

hapete, leeliste või soolase veega.

.Juhised

1. Parima tulemuse saavutamiseks ei tohi pinnal olla tolmu, mustust, oksüdatsiooni ja vana määrde 

jääke.

2. Puhastage pindu toodetega KENT Acrysol / Surface Cleaner / Soft Surface Cleaner ning laske pinnal 

kuivada.

3. Määrige toodet Blue Grease.



Tehnilise teave

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 
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 
735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

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

Alus: Liitium-seguga seep 

Sisaldus: Sile ja kleepuv määre

Värv: Sinine

Parim enne: 24 kuud aerosool

60 kuud lahtiselt

Tollilõivu kood: 3403 1990

VOC: 0 g/ml – lahtine määre,  445 g/l aerosool

Erikaal: 0.890 g/ml

Töödeldud: 265 - 295 (1/10mm) (ISO 2137) 60 käiku

Töödeldud: 295 (1/10 mm) (ISO 2137) 100 000 käiku

NLGI määrde sort: 2

Tilktemperatuur: > 250OC (NFT 60-627)

Neljapalliline kulumine: 0.5mm kulumine 1 t jooksul 40 kg raskusega (ASTM D2266)

Neljapalliline keevitus: ≥ 315 kgf (ASTM D2266) 

Lisandid/paksendaja: Ülisurve lisandid 

Temperatuuriline vastupidavus

Pidevalt: - 20oC kuni +180oC

Ajutiselt: 220oC

Vase söövitus: 1a (ASTM D4048) 24 tundi 100oC juures

Rooste EMCOR: 0 - 0  loend (NFT 60 - 135)

Dielektri tugevus: Puudub 

Mõõte takistus: Puudub 

Ratta kandevõime katse  6t / 150OC:     2 g (ASTM D1263)

Hüdrosidur madalal temperatuuril -20OC: ÕHK 1650 mN.m

Käivitamisel: <1000

1T töötamisel: <100
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