Πληροφορία προϊόντος
Γράσο πόλων μπαταρίας
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Περιγραφή
Ειδικό γράσο συμβατό με πλαστικά, κατάλληλο για τη
φροντίδα και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών
συστημάτων του οχήματος, ειδικά πόλων μπαταριών και
ηλεκτρικών στοιχείων σύνδεσης. Φροντίζει για σίγουρη
εκκίνηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Προσφέρει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία και
καταστέλλει τα ρεύματα διαρροής. Αποτρέπει την
αύξηση της αντίστασης επαφών κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας και εξασφαλίζει χαμηλότερες απώλειες σε
σχέση με τις μη επεξεργασμένες επαφές.

Ιδιότητες

- αποτρέπει ρεύματα διαρροής
- αποτρέπει την αύξηση της αντίστασης επαφών κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας και εξασφαλίζει
χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με τις μη
επεξεργασμένες επαφές
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- πολύ καλή συμβατότητα με πλαστικά
- καλές ηλεκτρονικές ιδιότητες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα

0,894 g/cm³

Πεδίο χρήσης
Ειδικό για πόλους μπαταρίας και συνδέσεις καθώς και
κουμπωτές συνδέσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα
αυτοκινήτων.

Εφαρμογή
Καθαρίστε τα λερωμένα εξαρτήματα και εφαρμόστε
γράσο πόλων μπαταρίας.

συντομογραφία

K2G-30
DIN 51502

κατηγορία NLGI

2
DIN 51818

είδος σαπωνοποίησης

Calciumseife

50 g σωληνάριο πλαστικό 3140
D-GB-E

διείσδυση με τριβή

265-295 1/10 mm
DIN ISO 2137

50 g σωληνάριο πλαστικό 7643
D-RUS

σημείο στάξης

145 °C
DIN ISO 2176

1 kg δοχείο μεταλλικό

διαχωρισμός λαδιού μετά από 18
ώρες στους 40°C

1,1 %
DIN 51817

διαχωρισμός λαδιού μετά από 7
ημέρες στους 40°C

3,6 %
DIN 51817

πίεση ροής στους -30°C

<1400 mbar
DIN 51805

βαθμός διάβρωσης Emcor

0/0
DIN 51802

διάβρωση χαλκού μετά από 24
ώρες στους 100°C

1:00 AM
DIN 51811

συμπεριφορά σε νερό

0-40
DIN 51807 Teil 1

Χρώμα / όψη

red

Διαθέσιμες συσκευασίες
10 g μαξιλάρι πλαστικό

3139
D

3142
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Mineralöl
Ιξώδες στους 40 °C

32,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

Σημείο ανάφλεξης

200 °C
DIN ISO 2592

Σημείο ροής

-21 °C
DIN ISO 3016

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

