SHEET

DATA
GRAISSE 113
Мастило
ОПИС
GRAISSE 113 – це багатофункціональне мастило для обладнання, яке працює за
помірних навантажень і температур.

ПЕРЕВАГИ
 Не розчинне у холодній та теплій воді
 Дуже легко впорскується
 Володіє оптимальними антикорозійними та протизношувальними



властивостями
Зберігає стабільність під час роботи чи зміні температури
Виняткові характеристики прилипання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типові фізичні характеристики

Стандарт

Одиниці

Загусник
Колір

GRAISSE 113
Простий кальцієвий

Візуально

Бурштиновий

Консистенція NLGI

ASTM D217

2

В’язкість базової оливи при 40 / 100 °C

ASTM D7152

cSt

114 / 8.5

Пенетерація при 25 °C після 60 циклів

DIN 2137

1/10 мм

265 - 295

Температура каплепадіння

IP 396

°C

> 140

Вимивання водою при 79 °C

ISO 11009

Температурний діапазон

< 10 %
°C

-20 до +100

ЗАСТОСУВАННЯ
GRAISSE 113 застосовується для мащення підшипників ковзання, підшипників, які
працюють за малих навантажень, направляючих, повзунків, а також для мащення
обладнання з різносторонніми рухами.
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GRAISSE 113 також підходить як засіб для тимчасового захисту металевих деталей і
лакофарбових покриттів.

КЛАСИФІКАЦІЯ



ISO 12924: L-XBBHA2

SHEET

DATA

DIN 51502: K2G-20

СЕРВІС І ОБЛАДНАННЯ
На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech може надавати послуги та
інструменти для технічного обслуговування та контролю мастильних матеріалів. Будьласка зверніться до Вашого технічного спеціаліста компанії Motul.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказана в
паспорті безпеки для даного продукту. Також в паспорті вказана інформація щодо
ризиків, засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті
розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку продукту, його утилізації
та впливу на навколишнє середовище.
Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть змінювати колір продукту, не
змінюючи його експлуатаційні властивості. Специфікація продукту уточняється в
момент замовлення та підпадає під загальні правила гарантії та продажу. Щоб
забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами, вони
можуть бути змінені без попереднього попередження. Паспорт безпеки знаходиться на
сайті www.motul.com
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