
Produktové informácie

Optitemp PL 3
Špeciálne plastické mazivo pre prvé mazanie

Popis produktu
Optitemp PL 3 je založený na báze lítneho mydla a minerálneho základového oleja. Je formulovaný za použitia unikátnej
technológie aditív na ochranu proti vysokým tlakom a opotrebeniu, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli
kompatibilné s olejmi v nápravách automobilov.

Použitie produktu
Optitemp PL3 je schválený pre použitie ako plastické mazivo pre prvé plnenie pre ložiská náprav automobilov Audi.
Zaisťuje správne mazanie počas štartov a predchádza tak poruchám.

Výhody
ochrana ložísk pre minimalizáciu opotrebovania počas prvého štartu
kompatibilný s olejom nápravy
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Typické parametre

Názov Metóda Jednotka Optitemp PL 3

Farba vizuálne - žlto-hnedá

Základový olej - - minerálný

Spevňovadlo - - lithium

Penetrácia, 25 °C, 60 zdvihov ISO 2137 / ASTM D217 0,1 mm 255-280

Penetrácia (100 000 zdvihov pri 25 °C) - zmena ISO 2137 / ASTM D217 0,1 mm 20

Hustota pri 20 °C ASTM D4052 kg/m³ 908

Korózia na medi (24 h,100 °C) ASTM D4048 hodnotenie 1

Odolnosť voči vode DIN 51807-1 hodnotenie 0 až 1

Viskozita zákl. oleja pri 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 100

Viskozita zákl. oleja pri 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 9

Bod skvapnutia ISO 2176 / ASTM D566 °C >190

Hydrodynamický tlak pri -35 °C DIN 51805 mBar <1600

S výhradou bežných výrobných tolerancií.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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