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 301 מספר המוצר

 HD 85W-140רקס פז
  היפואידי רב דרקתי לסרן אחורישמן 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  תיאור המוצר
להקנות סיכה , המסוגלת תודות לתוספים המיוחדים שבה, "שמני היפואיד"מכונה גם  HDשמני פזרקס קבוצת 
. או שחיקת שיניים בתמסורות היפואי דיותבתשלובות  "הריתוך"זו נמנעת תופעת בצורה . "לחץ מוגבר"בתנאי 
טורות רכולל טמפ, בעמידות טובה בתנאי התפעול הקשים של ממסרות HDמצטיינים שמני פזרקס , לזהבנוסף 

  .'שימוש מאורך עד להחלפת שמן וכו, עבודה גבוהות
  
  
  
  

--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
  שימושים אופייניים

  משאיות ומלגזות, אוטובוסים, ברכב כבד, מיועד לסיכת סרנים  HD 85W-140פזרקס שמן  
  
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

  

  מפרט   תקן 

API  GL-5  

MIL  D 2105 
    

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  אופייניותתכונות 
  

  נתון   תכונה 

 SAE  85W-140צמיגות 
  24-32.5  )סטוקססנטי(C º100 -קינמטית בגות יצמ

  0.90  )ק"סמ/גרם( Cº15סגולי ב משקל 

  C)º( 168הבזקה נקודת 

  -Cº MAX 9נזילות נקודת 

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  יתרונות מוצר
 .לעבודה בעומסים גבוהיםמותאם  
 .עבודה קשים טובה בתנאיהגנה  
  .בחמצון טובהיציבות  
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 -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

  אחסון
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
  .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
  

----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  
  ואיכות הסביבה בטיחות

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרימומלץ לשמור על ה  
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS( העזר בדף בטיחות המוצר 
 .חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה מוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"ן מחזור שמנים  המאושר עשמן יש להעביר  למתק  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  הערה

ק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדוי 
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


