
Dane produktu

Opis

Spheerol 4807 jest specjalnym smarem z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego ze specjalnym zagęszczaczem na
kompleksie wapniowym. 

Spheerol 4807 spełnia wymagania TL B 1400.1,2 jako smar do sprężyn pierścieniowych buforów wagonowych. Ten smar
specjalny służy do ochrony antykorozyjnej i smarowania powierzchni trących sprężyn typy pierścieniowego stosowanych
przede wszystkim w zderzakach buforowych w kolejnictwie.

Dane Techniczne

Nazwa Metoda Jednostka Wynik

Wygląd wzrokowo wzrokowo brązowy

Zagęszczacz - - kompleks wapniowy

Olej bazowy - - mineralny

Temperatura kroplenia ISO(DIN) 2176 °C 200

Klasa NLGI DIN 51818 - 1/2

Penetracja ISO 2137 0,1 mm 315

Penetracja po 60 000DS ISO 2137 0,1 mm 348

Stabilność na utlenianie DIN 51 808 bar <0,8

Liczba neutralizacji DIN 51 558-1 mg KOH/g 0,3

Zawartość wody DIN ISO 3733 % wag. ś ladowe

Odporność na wodę DIN 51 807-1 - 1-90

Zakres temperatur pracy  °C -20/ +60

Emcor test Standard ISO 11007 stopień 0/0

Lepkość oleju bazowego w 40 °C DIN 51 562 mm²/s 50 -70

Oznaczenie DIN DIN 51502 - M 1 -2C-20
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Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze
prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych.
Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich
regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego
skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspólpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania
niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane
zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.
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