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 1967מספר המוצר 

 21משחת סיכה  גריז 
 רב שימושית משמן סינתטימשחת סיכה 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תיאור המוצר 

המתאימה הן לסיכת , ציוד תעשייתי ובכלי רכב מכל הסוגיםמיועדת לסיכה כללית ב   "21גריז "משחת סיכה  
. והן לסיכת השלדה,  מיסבים גליליים וכדוריים

. משמשת במיוחד לחדרי קירור , מעלות צלסיוס   -50עקב טמפרטורת העבודה הנמוכה ביותר    
 
 

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

. חלודה וקורוזיה,  המכילה תוספים למניעת חמצון, משחת סיכה רכה על בסיס שמן סינתטי ובנטונייט
. ובתנאי לחות, Cº200טובה לשימוש בתנאי טמפרטורה עד 
. וצנרת ארוכהדרך משאבות גירוז , היא מצטיינת בתכונות זרימה טובות

. היא מבודדת תרמית וחשמלית  "21גריז "משחת הסיכה 
 .למסילות ולתנאי קור קיצוניים , המשחה מתאימה למיסבים הפועלים במהירות גבוהה

 
 

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

 

DIN 51818           (חדירות )NLGI 2 

    DIN 51825       סיווג המוצר KP 2S-50 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תכונות אופייניות 

 
 NLGI 2קשיות 

 Cº 250נקודת טפטוף 

    IGLN               2 קשיות 

 265-295 מ"מ 1/10, חדירות מעובדת

תחום טמפרטורת  
 עבודה              

Cº 
 +200עד     -50מ  

 עבר      MTSA  D4048-97 1 A-קורוזיה לברזל       

 'בייז -צהוב צבע

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

יתרונות מוצר 
יציבות כימית מעולה המאפשרת עבודה בתנאי טמפרטורה קיצוניים 

מעלות צלסיוס  200עד    -50מ 
 

תאימות לחומרי אטימה רבים כולל גומי לסוגיו 
 

 NSFבתקן   ים עומדה  מוצר זה מיוצר ממרכיבים מאושרי מזון 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 

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

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .אותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותהאין המוצר מהווה סיכון ברי, 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 

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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


