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 1035 מספר המוצר

 1000יק 'משחת סיכה פזמג
   קומפלקסיהפולי אוריאהמבוססת על מקריש , משחה לשימוש כללי

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

 תיאור המוצר
  קומפלקסי הפולי אוריאהמבוססת על מקריש ,  הינה משחה לשימוש כללי1000יק 'משחת סיכה פזמג

)POLYUREA COMPLEX( ,החומר המקריש שבמשחה הינו פרי פיתוח חדשני . שמנים מינרליים ותוספים
 .הנמצא בשימוש שנים רבות במשחות סיכה, הפולי אוריאשל 

הפולי ובכך היא עולה באיכותה על משחות , מןיציבות מכנית מעולה לאורך ז1000יק 'משחת סיכה פזמג
 .ושהייתה להם יציבות מכנית גרועה,  שהיו מקובלות עד כההאוריא

 .NLGI 2דרגת הקשיות שלה 
 .צבעה כחול ירוק

 
 
 

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

 :המשחה מיועדת
 .לעומסים גבוהים

 .לטמפרטורות גבוהות ונמוכות
 .לתנאי לחות גבוהה

 .לתקופות שימוש ארוכות במיוחד
, בתעשייה,  מיועדת לפעול במשך תקופות ארוכות מאד במסבים מכל הסוגים1000יק 'משחת סיכה פזמג

בטמפרטורות גבוהות עד , בתנאי יובש או לחות גבוהה, גבוהה ונמוכהבתנאי עמיסה , בכלי רכב ובציוד חקלאי
Cº160 בפעולה רצופה ועד Cº190בטמפרטורות נמוכות עד ,  לתקופות קצרותCº 25-..  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישורים/מפרטים

 
2 NLGI 

KP 2 R-20 DIN 51502 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .מעולות) AW(שחיקה ומניעת ) EP( הינה בעלת תכונות לחץ מוגבר 1000יק 'משחת סיכה פזמג
ולכן היא מתאימה לעבודה בטמפרטורות גבוהות יותר מאשר מרבית , נקודות הטפטוף שלה גבוהה מאד 

 .משחות הסיכה המקובלות
והיא מקנה הגנה מצוינת לחלקי מתכת מפני קורוזיה , הן בטבילה והן בהתזה, עמידותה במים מעולה 

 .וחלודה
הפועלות גם , ימה למערכות סיכה מרכזיות בעלות צינורות ארוכיםתכונות הזרימה שלה מצוינות והיא מתא 

 .Cº18בטמפרטורות נמוכות עד 
כך שתכונותיה נשמרות במשך זמן רב גם בתנאי גזירה מכנית קשה ,  והתרמית מצוינתתהמכאנייציבותה  

 .וממושכת ובטמפרטורות גבוהות
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 תכונות אופייניות
 

 שיטת בדיקה תוצאה/ ערך יחידה תכונה
    כללי

  2 דרגה NLGIקשיות המשחה לפי 
 Cº40 cSt 180 ASTM-D-445-צמיגות השמן הבסיסי ב
 Cº100 cSt 16 ASTM-D-445-צמיגות השמן הבסיסי ב

    יציבות מכנית
 Cº25:    ASTM-D-217 -חדירות ב

  268 מ" מ1/10  הלימות60אחרי 
  254 מ" מ1/10  הלימות10,000אחרי 
  256 מ" מ1/10  הלימות100,000אחרי 

 ASTM-D-1831 260 מ" מ1/10 יציבות בגלגול
    התנהגות בטמפרטורות גבוהות

 Cº 263 ASTM-D-2265 נקודות טפטוף
 ASTM-D-3336 850 שעות Cº177 -פעולה במסב כדורי ב

 ASTM-D-3527 575 שעות Cº160-פעולה במסב גלילים קוניים ב
    התנגדות למים

 ASTM-D-1264 3.3  משקל% Cº79-י מים ב"שטיפה ע
 GUCR ASTM-D-1743 - מבחן קורוזיה

    תכונות לחץ מוגבר
 ASTM-D-2509 <50 ליברה TIMKEN OKעומס 
 ASTM-D-2596    כדורים4מבחן 

  69 ג"ק אינדקס עמיסה לריתוך
  250 ג"ק עמיסה עד לנקודת הריתוך

 ASTM-D-2266 0.55 מ"מ  קוטר הגומה– כדורים 4מבחן 
 
 
 

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

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 בטיחות

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 .  מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . 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  

 
 
 

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

יק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדו 
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
 


