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 0420 מספר המוצר

  SPמשחת סיכה פזינקס 
 )EP( תוספים ללחץ מוגבר שימושית המכילה-משחת סיכה רב

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

 תיאור המוצר
היא מיועדת לפעולה בעומסים . Aגרסה משופרת של משחת הסיכה פזינקס  הנה SPמשחת סיכה פזינקס 

מכונות , משאיות, מכוניות: ועונה על מרבית דרישות הסיכה  ברכב, ושימוש כללי,  תנאי לחץ מוגבר-גבוהים 
 (EP)היא מורכבת משמנים מינרלים וסבון ליתיום ומכילה תוספי לחץ מוגבר .  חקלאיות וציוד מכני כבד

רים בטכנולוגיות מודרניות ותוספים למניעת התחמצנות השמן ולהגנת שטחי המתכת מפני חלודה המיוצ
 .וקורוזיה

 
 .צבע המשחה אדום

 
 תיאור המשחה

 הפועלים בעומסים מסביםהמיועדת לסיכת ,   זו הנה משחה בעלת קשיות בינוניתSPמשחת סיכה פזינקס 
 .ולסיכה כללית, לילונים לבין המדרגה של הטבעת הפנימית קוניים בהם קיימת החלקה בין הגובמסביםגבוהים 

 
 : מצטיינת בתכונות הבאותSPמשחת סיכה פזינקס 

 רטורות טמפבתחום ,  הפועלים במהירויות סיבוב עד למקסימום המותרבמסבים, כושר נשיאת עומסים מעולה
°C   15-  עד°C70 .של רטורהמפ אפשר לעבוד עד טהמכסימליות ממהירויות הסיבוב 75% -ב °C90. 

 .והגנה מצוינת מפני קורוזיה גם בנוכחות כמויות מים גדולות, י מים"התנגדות טובה לשטיפה ע
 . מעולהתמכאנייציבות 

 .בטמפרטורות סביבה רגילות, כושר זרימה טוב מאד בצינורות במערכות סיכה מרכזיות
 

 כושר נשיאת עומסים
מאפשר את , (EP)י תוספי לחץ מוגבר " עSP  סיכה פזינקס המוקנה למשחת, כושר נשיאת העומסים המעולה

 .מבלי שרפד הסיכה יכשל,  הפועלים בעומסים גדולים ובזעזועיםבמסביםהשימוש בה 
 :במבחנים תקניים שנערכו במשחה זאת נתקבלו הערכים הבאים

- TIMKEN OK VALUE - 25ליברות55(ג " ק .( 
 .ג" ק250  -עומס לריתוך ,  כדורים4 מבחן -
 

 עמידות מפני מים ולחות
. י מים בעת טבילה או התזה" כושר הצמדות מצוין לפני השטח והיא אינה נשטפת עSP פזינקסלמשחת סיכה 

 .י מים"יש לה כושר הגנה על משטחי מתכת מפני חלודה וקורוזיה אפילו אם הם נרטבו ע
 

 תמכאנייציבות 
.  עליהםמכאנייה עקב פעולה ממושכת של כוחות  נמוכה פירושה התרככות רבה של המשחתמכאנייציבות 

והיא אינה מאבדת את קשיותה במידה משמעותית גם לאחר ,  מעולהתמכאני יציבות SPלמשחת סיכה פזינקס 
 .תקופות ממושכות של עמיסה גבוהה ומשתנית
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 שימושים אופייניים

 . האופניםמסביסיכת  
 .סיכת השלדה 
 .סיכת מפרקים ותותבים 
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  אישורים/מפרטים

 תקן  עומד בתקן
NLGI 2 DIN 81851 
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 תכונות אופייניות
 

תוצאה  תחום תוצאות  יחידות  תכונה 
 אופיינית

 שיטת בדיקה 
 ASTM 

 חדירות מעובדות
 mm/10 265-295 281 )מותי הל60(

 D 217 

 חדירות מעובדת
 ) הלמות10,000(

% 
 

 ימום מינ– 10
 D 217 +2.5 ימוםמכס + 20

 ינוםמינ, נקודת טפטוף
 

 D 2265 214 180 צ"מ
 

 mm/10  11.0 D 1831 עמידות בגלגול
 

 שטיפת המשחה מתוך מסב
 י זרם מים"ע

% 
 משקל

 
 0.9 D 1264 

 קורוזיה פס נחושת
   1a D 130 

 ימוםמכס, הפרדת שמן
 

 IP 121 1.87 5  משקל%

                      עמידות בעומסים
, מדד עומס בלאי):דורים  כ4מבחן (

 ימוםמינ
 ימוםמינ, עומס הלחמה

 
 ג"ק
 ג"ק

 
45 
 דווח

 
40 

250 D 2596 

 ימוםמינ, OKעומס " טימקין"מבחן 
 IB 25 25 D 2509 

צן נפילת לחץ חמ( עמידות בחמצון 
 ) שעות100בפצצה לאחר 

 ימוםמכס

 
BAR 

 
0.7 0.35 D 942 

 3 גרם ימוםמכס, דליפה ממסב
 

3 D 1263 

 ימוםחלקיקים מוצקים מכס' מס
  מיקרון25 – 75בגודל  .א
  מיקרון75 – 125בגודל  .ב
  מיקרון125בגודל מעל  .ג

 

  
 

 
4400 
1050 
220 

 
 

ISO 4406 

Life performance  120 100 שעה  מינימום D- 3527 
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 יתרונות המוצר

 משחת סיכה יציבה ויעילה ביותר להקטנת חיכוך 
ובהקטנת מקדם ,    גורמים לשיפור משמעותי ביציבות המשחה EXTREM PRESSUREשילוב תוספי  

 .החיכוך
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .שכיב החביתמומלץ לה, 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 
 .  לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר מומלץ 
 . 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  
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 הערה
בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  

ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה
 .ור או בשיטת היישום של המוצרשינויים בנוסחת הייצ, הדפסה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


