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 0800 מספר המוצר

 R-2 פזדר סיכה משחת
  גבוהות לטמפרטורות סיכה משחת

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

 מוצר יתרונות
 בטמפרטורות שלהן הסיכה כושר את מאבדות ,םסבוני על המבוססות אלה בעיקר ,הסיכה משחות מרבית
 .גבוהות
  ,החלקה ובמיסבי גלילה במיסבי לפעולה מיועדת ,אנאורגני מקריש על המבוססת,  R-2פזדר  סיכה משחת

 חיים ואורך יעילה סיכה ומאפשרת סבונים בסיס על משחות לגבי המקובלות אלה על העולות בטמפרטורות
 200ºC. של טמפרטורה עד סביר

 בעומסים נמוכות סיבוב במהירויות הפועלים למיסבים במיוחד המשחה מיועדת יותר נמוכות בטמפרטורות
 .שונים לחצים תחת קבועה בזרימה הרבה יציבותו עקב ,מרכזית לסיכה במיוחד מתאים המוצר .גבוהים

 
 המשחה נתוני
  גבוהה צמיגות בעל בסיסי שמן ,בנטונייט מסוג אנאורגני מקריש מחומר מורכבת R-2פזדר  סיכה משחת
 .וקורוזיה חלודה ולמניעת השמן התחמצנות למניעת ותוספים
  ).מ"המ עשיריות 265-355 חדירות  (NLGI 2לפי  קשיות דרגת

 
 רחב פעולה טמפרטורות תחום
 שימוש מאפשר ,מעולה תרמית יציבות בעל שהוא ,הנמוכה והנדיפות הגבוהה הצמיגות בעל ,הבסיסי השמן

 -200ºC. ל 10 בין הטמפרטורות בתחום R-2פזדר  יכהס במשחת
 על ושומרת המיסבים מתוך נוזלת אינה ולכן גבוהות בטמפרטורות מקשייה מאבדת איננה כמעט המשחה
 200ºC. עד – גבוהות בטמפרטורות המיסבים של טובה אטימות
 והתחום החלקה במיסבי ההידרודינמי בתחום סיכה לקבל ניתן ,שבמשחה השמן של הגבוהה לצמיגות הודות

 .גדול עליהם העומס כאשר ,המיסבים של נמוכות סיבוב במהירויות ,גלילה במיסבי הידרודינמי-האלסטו
 pH 12. קאוסטית בתמיסה עמידה המשחה

 
 החלפה מועדי/המשחה חיי אורך
 חיי רךאו על גדולה השפעה .התפעול בתנאי תלוי אחרות ובמערכות גלילה במיסב המשחה של החיים אורך

 .'וכו מזוהמת אוירה ,רעידות,האוויר לחות ,לטמפרטורה יש המשחה
 R -2  פזדר סיכה משחת של החיים אורך את לחשב ניתן רגילים תפעול תנאי עבור

 שעות 25,000 צ"מ 50 עבודה בטמפרטורת
 שעות 7,000 צ"מ 100 עבודה בטמפרטורת
 .שעות 4,000 צ"מ 150 עבודה בטמפרטורת

  .רצופה עבודה שנות  ½3בקירוב שהן ,עבודה שעות 30,000 הוא זו למשחה המומלץ כסימליהמ החיים אורך
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 שימושים אופייניים

 .וטמפרטורות לחצים שינויי תוך רצופה ימהזר נדרשת בהן ,מרכזית סיכה מערכות 
 גלילה מיסבי 
 החלקה מיסבי 
 ליניארי מיסבים 
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 )רשומים בטבלה אישורים ה/תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים
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 תכונות אופייניות

 
 תחום יחידות   תכונה 

 תוצאות
 תוצאה 

 אופיינית   
 

 שיטת 
 בדיקה
ASTM      

 mm/10 265-295 281 D 217 )תהלמו 60 (בדותמעו חדירות
 מינימום -  10 % )הלמות  (10,000מעובדת חדירות

 'מכס + 20
+2.5 D 217 

 D 2265 260 240 צ"מ מינימום ,טפטוף נקודת
 mm/10 10-12 11.0 D 1831 בגלגול עמידות
 D 1264 0.9 1.1 עד  משקל% מים י זרם"מסב ע מתוך המשחה שטיפת
 1a 1a D 130  נחושת פס קורוזיה
 IP 121 1.87 5  משקל% 'מכס ,שמן הפרדת
 4  מבחן(ם בעומסי עמידות
 ,בלאי עומס מדד :)חדורים
 הלחמה עומס מינימום

 
 ג"ק
 ג"ק

 
40 
 דווח

 
40 

250 

 
D 2596 

 
 LB 50 50 D 2509 מינימום OK,  עומס"טימקין" מבחן

 חמצן לחץ נפילת(ן בחמצו עמידות
  מכסימום)שעות 100 לאחר בפצצה

BAR 
 

0.7 0.35 D 942  
 

  D 1263 3 3 גרם מכסימום ,ממסב דליפה
 מכסימום מוצקים חלקיקים 'מס

 מיקרון  25  - 75    בגודל.  א 
 מיקרון  75 - 125   בגודל.   ב
 מיקרון  125מעל   בגודל.   ג

   
4400 
1050 
220 

 
 

ISO 4406 
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 יתרונות מוצר

 .ממושכות זמן בתקופות גבוהים ולחצים טמפרטורות שינויי בעת ביחוד ,ביותר יציבה סיכה משחת 
 .הגבוהה יציבותה עקב משחה\לשמן מתפרקת אינה המשחה 
 .ומיסבים מסילות בלאי להקטנת יוחדבמ נמוך חיכוך מקדם 

 
 

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

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

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .שר משתמשים בו בצורה נאותהאין המוצר מהווה סיכון בריאותי כא, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ 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 
 .קנות המשרד להגנת הסביבה חייב להתקיים בהתאם לתמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 
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 הערה

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


