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 0824 מספר המוצר

   EP  0 משחת סיכה פזסים 
  משחת סיכה לממסרות סגורות

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

 
בעלת תכונות לחץ , ועם זאת דביקהNLGI 0,  עלת קשיות ב, הינה משחה דלילה  EP  0 משחת סיכה פזסים 

תוספי לחץ מוגבר שאינם מבוססים , שמן מינרלי, היא מורכבת מסבון נתרן. מוגבר ובעלת כושר זרימה מעולה
 ועם האטמים הרגילים םהיא תאימה עם שמני ממסרה מינראליי. וכן תוספים מונעי חמצון וקורוזיה, על עופרת

 .המשמשים בממסרות
 .המשחה מסיסה במים

 .צבעה אדום
 
 

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

של גלגלי בהן המהירות ההיקפית ,  מיועדת לפעולה בממסרות גלגלי שיניים  EP  0 משחת סיכה פזסים 
 . בינוניים עד גבוהיםםוהפעולות בעומסי, ה מטר בשניי13השיניים בקוטר החלוקה אינה עולה על 

 .NLGI 0בהן נדרשת משחה בעלת קשיות , היא מיועדת לעבוד במערכות סיכה מרכזיות, כמו כן
 

במשחה יש למלא את תיבת הממסרה ) מערכת סיכה מרכזית(בממסרות בהן מותקן אסוך סיכה לכל מסב 
 . מהמילוי הרגיל בשמן10%-בכמות הגדולה בכ

עד לגובה שיבטיח הגעת , יש למלא את תיבת הממסרה במשחה, בממסרות בהן אין סיכה נפרדת למיסבים
 . מנפח התיבה80% עד 75% אסור שיעלה על –המילוי המכסימלי . המשחה לכל המסבים
אין להשתמש בה במקומות בהם . ºC 90של  מתאימה לעבודה עד טמפרטורה   EP  0 משחת סיכה פזסים 

 .יכול להיות מגע של המשחה עם מים
 מעבר משימוש בשמן לשימוש במשחה

מבוססים על שמנים בסיסיים , תאימה עם שמני הממסרה הרגילים  EP  0 משחת סיכה פזסים כיוון 
די בניקוז , בדרך כלל. חההרי אין צורך בפעולות מיוחדות בעת המעבר משימוש בשמן לשימוש במש, םמינראליי

במקרים שבהם הצטברו משקעים בתחתית . כל השמן הקודם מן התיבה ומילוי במשחה עד לגובה המתאים
 .כדאי לשטוף אותה בשמן שטיפה, תיבת הממסרה

 במיוחד באלה שבהן טבעות האטימה, מיועדת לפעול בממסרות  EP  0 משחת סיכה פזסים 
שימוש במשמן בממסרות אלה יגרור עמו דליפות שמן מאטמי גלי הכניסה . ומחזירי השמן אינם אוטמים היטב

 .במקומות בהם הגישה לממסרות קשה, הדבר יכול לגרום לאי נוחיות רבה. ויגרום זיהום הסביבה, או היציאה
דליפת חומר , ולעיתים קרובות מונע לחלוטין,  מקטין במידה רבה  EP  0 משחת סיכה פזסים בהשימוש 
 .הממסרותהסיכה מ

 
 

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

 
 שיטת בדיקה נתון תכונה
  אדום צבע

  נתרן סוג המסמיך
  0דרגה  NLGIקשיות לפי 

  355 - 385  מ" מ0.1, חדירות
 ASTM D 217 368 מ" מ1/10,  הלמות60חדירות לאחר 
 ASTM D 217 370 מ" מ1/10,  הלמות10,000חדירות לאחר 
 ASTM D 217 384 מ" מ1/10,  הלמות100,000חדירות לאחר 
 C 115 ASTM D 2265°, נקודת טפטוף

  100 עד -C 15°, תחום עבודה מומלץ
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  ºC40 ,CST 350 -צמיגות השמן הבסיסי ב
TIMKEN OK ,45 ליברות ASTM D 2509 

 ASTM D 2260 0.71 מ"מ, קוטר צלקת,  כדורים4מבחן 
 ASTM D 2596 315 ג"ק, עומס לריתוך,  כדורים4מבחן 

 ASTM D 1831 15+ מ" מ1/10, יציבות בגלגול
 ASTM D 1273 0.36 גרם,  אופןממסבדליפה 

 
 

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

 תקן  ערך המפרט 
NLGI   0 DIN 51518 

 
 

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

 .כושר נשיאת עומסים גבוהים 
 .כושר זרימה מעולה 
 .הגנה מצוינת מפני קורוזיה 
–' בתחום טמפ, במיסבים הפועלים במהירויות סיבוב עד למקסימום המותר, כושר נשיאת עומסים מעולה 

15ºC 100 עדºC  . 
 .י מים והגנה מצוינת מפני קורוזיה"התנגדות טובה לשטיפה ע 
 .מכנית מעולהיציבות  

 
 

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

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .ביתמומלץ להשכיב הח, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

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

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .נאותהאין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה , 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  
 .יבהמוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסב/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

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

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


