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 0835 מספר המוצר

 G.2משחת סיכה פז 
  משחת סיכה המכילה גרפיט

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

 תיאור המוצר
נדרשת משחת סיכה שתבטיח סיכה , חיקה החלקה שהחופש בהם הוא רב מסיבות תכנון או בגלל שיבמסב

 .המסביעילה למרות מגבלות 
 

 . מתאימה במיוחד לסיכת מיסבים כאלהG.2משחת הסיכה פז 
 .המשחה מבוססת על סבון סידן ושמן מינרלי ומכילה גרפיט בריכוז גבוה

גישה נוכחות הגרפיט מבטיחה סיכה טובה לתקופות ארוכות גם בשטחי החלקה שהעומס עליהם גבוה וה
 .אליהם קשה

 .המשחה עמידה היטב במים
 .60°Cהיא מומלצת לסיכה בטמפרטורות עד 

 
 

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

 .פעולה בנוכחות מים
י המים ומקנה הגנה טובה "היא אינה נשטפת ע,  כושר הדבקות מצוין על פני המתכתG.2למשחת הסיכה פז 

 .לחלקי המתכת מפני חלודה וקורוזיה
 

 החלקה למסיבי, תותבים ומפרקים שהגישה אליהם לצורך סיכה קשה.  החלקה בהם קיים חופש גדולמסבי
 .ואטמים מכניים במשאבות מים

 . גלילהמסבייכת  אינה מתאימה לסG.2משחת הסיכה פז 
 
 

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

  
NLGI 2 DIN 51818 

 
 

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

 
 תוצאה אופיינית  תכונה 
 שחור צבע

 NLGI 2  קשיות
 C 90°, נקודת טפטוף

 
 

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

 , כושר הדבקות מצוין על פני המתכת 
 י המים"אינה נשטפת ע 
 .מקנה הגנה טובה לחלקי המתכת מפני חלודה וקורוזיה 
  . החלקה בהם קיים חופש גדולמסבימתאימה ל 
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 אחסון
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

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

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .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 
 . ו חוםא/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) 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  
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


