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שמני פזויט  

שמנים לסיכה כללית  
 

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

המתאימים לסיכה במקומות בהם אין נדרשים שמנים , ללא תוספים, נים מינרליים מעוליםשמני פזויט הינם שמ
. המכילים תוספים

שעברו תהליכי זיכוך ברמה גבוהה מאוד והודות לכך יש להם התכונות , השמנים הללו הם שמנים פרפינים
: האופייניות כדלקמן
. מדד צמיגות גבוה

. יציבות תרמית גבוהה
. ה ממיםכושר הפרדות מעול

 
מדד צמיגות גבוה 

ככל שערך . הוא ערך השוואתי המבטא את הקשר בין שינוי צמיגות השמן לשינוי הטמפרטורה" מדד הצמיגות "
כלומר מידת שינוי הצמיגות תקטן עם שינוי , כך קטנה רגישות השמן לשינוי הטמפרטורה –זה גבוה יותר 
. הטמפרטורה

חשיבות גדולה במיוחד במערכות סיכה הפועלות בתחום טמפרטורות  לשימוש בשמנים בעלי מדד צמיגות גבוה
כך שקצב זרימת השמן לא יהיה איטי מדי , בטמפרטורות הנמוכות לא יהיה השמן סמיך מדי. רחב

. ובטמפרטורות גבוהות לא יהיה השמן דליל מדי ולא יפסיד מכושר הסיכה שלו
 

יציבות תרמית גבוהה 
גם  –כלומר הם בעלי עמידות רבה מפני התחמצנות , תרמית גבוהה שמני פזויט מצטיינים ביציבות

י תהליכי הזיכוך המשוכללים אותם עוברים השמנים "תכונה זאת מוקנית לשמנים הללו ע. בטמפרטורות גבוהות
. בתהליכים אלה מוצאות מהשמנים כל התרכובות הבלתי יציבות. בעת ייצורם

 
כושר הפרדות מעולה ממים 

לכן . יבים מאוד מפני הווצרות חומצות אורגניות בהם ואינם נוטים לייצר סבונים מתכתיים ובוצהשמני פזויט יצ
. הם נפרדים ממים במהירות רבה

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
יים שימושים אופיינ

כאשר טמפרטורת העבודה אינה גבוהה ' שרשרות וכו, סיכת מיסבים –שמני פזויט משמשים לסיכה כללית 
. והעומסים אינם גבוהים וכאשר אין נדרשים שמנים המכילים תוספים

 
 

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

 

ISO VG 10-1000 
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 ניותתכונות אופיי

 

 1000  680  320  150  100  68  32  15  10  שמן פזויט 

משקל סגולי 
 -15ºCב

0.869 0.870 0.873 0.882 0.890 0.891 0.896 0.915 0.920 

 ºC -42 -12 -10 -10 -8 -8 -8 -6 -5, נקודת נזילות

נקודת הבזקה 
 ºC, פתוחה

163 166 225 255 260 268 288 290 310 

, -40ºCצמיגות ב
CST 

9 18 32 68 100 150 320 680 1000 

-100ºCצמיגות ב
 ,CST 

2.3 3.5 5.4 8.8 11.5 14.5 24.0 40.0 50.0 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

. מדד צמיגות גבוה 
. יציבות תרמית גבוהה 
. כושר הפרדות מעולה ממים 

 
 

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

אחסון 
.  ת חדירת לחות או מי גשםיש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניע 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

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

.  כןהמוצר אינו מסווג כחומר מסו 
 .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 
 .ימוש במוצרלקבלת מידע פרטני אודות בטיחות הש( MSDS)העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע  

 
 

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

. שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 

 

 


