
Produktové informácie

Viscogen 3N
Syntetické vysokoteplotné reťazové mazivo

Popis produktu
Castrol Viscogen™ 3N (pôvodne Viscochain 3N) je extrémne teplotne stabilné, syntetické mazivo určené predovšetkým
pre mazanie reťazí. Má veľmi vysokú tepelnú a oxidačnú stabilitu, rovnako ako priľnavý mazací film s vysokou
únosnosťou zaťaženia.
Pre vysokoteplotné reťazové mazivo Castrol Viscogen™ 3N je typická extrémne nízka tvorba reziduí.

Použitie produktu
Pre valčekové lišty reťazí lisov Siempelkamp ContiRoll
Pre ohybové vodiace tyče vo valčekových lištách lisov Dieffenbacher

Výhody
extrémne nízka tvorba rezíduí
vynikajúca únosnosť zaťaženia, pentrácia a priľnavosť
tepelné stabilný až do + 200 °C
bez pevných latok
odolný proti horúcej a studenej vode
bez zápachu, netoxické
výborná ochrana proti korózii
mimoriadna stabilita proti starnutiu

Typické parametre

Názov Metóda Jednotka Viscogen 3N

farba vizuálne - nažltlá

základový olej - - ester

hustota pri 15°C DIN 51757 Kg/m³ 981,3

Kinematická viskozita pri 40 °C DIN 51562 mm²/s 52,6

Kinematická viskozita pri 100 °C DIN 51562 mm²/s 7,94

viskozitný index DIN ISO 2909 - 118

korózní zkouška na medi DIN EN ISO 2160 - 1a

bod tuhnutia DIN ISO 3016 °C -48

bod vzplanutia DIN ISO 2592 °C 275

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Page: 1/2



Doplňujúce informácie
Tento produkt je kompatibilný a miešateľný s minerálnymi olejmi. Avšak, maximálny výkon je zaručený len vtedy, ak nie
je  v zmesi s iným produktom.
Nie je určený pre mazanie pásov.
 
Tento produkt sa v minulosti nazýval Viscochain 3N. Názov sa zmenil v roku 2015. 
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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.

Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
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