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Chiar la temperaturi mari nu se scurge.

Avantaje:
• Idealã pentru suprafete expuse direct raze-

lor soarelui.

Proprietãti optime de capilaritate.

Avantaje:
• Pãtrundere usoarã a cerii lubrifiante în

fisurile mici.
• Lubrifierea locurilor greu accesibile.

Rezistentã foarte bunã la apã.

Avantaje:
• Recomandat pentru utilizarea în mediu

exterior.
• Protectie împotriva umiditãtii.
• Protectie foarte bunã la coroziune.

Contine aditivi ce corespund tehnologiei
OMC2.

Avantaje:
• Film lubrifiant foarte bun.
• Protectie maritã la coroziune.
• Uzurã scãzutã.
• Duratã mare de viatã.

Nu contine AOX si silicon.

Nu contine rãsini si acizi.

Nu contine lubrifianti solizi.

Nu diminueazã proprietãtile etansante ale
elastomerilor Viton sau Perbunan.

Principiul de functionare al
tehnologiei OMC2:
Privite la microscop toate suprafetele metalice 
sunt rugoase si sunt supuse unei uzuri continue 
datoritã frecãrii. Aditivii OMC2 netezesc 
suprafetele metalice datoritã deformãrii prin 
curgere termoplasticã a compusilor organo-
metalici. Deformarea datoratã curgerii este 
controlatã individual, în functie de sarcina la 
care suprafata metalicã este supusã.

• Îmbunãtãteste calitatea finalã a suprafetei 
prin netezirea (umplerea) suprafetei metalice.
• Îmbunãtãteste filmul lubrifiant.
• Reduce solicitãrile datorate încãlzirii
• Reduce frecarea (pânã 50% în suprafata de 
frecare mixtã).
• Reduce pierderea de substantã.
• Reduce uzura.
• Prelungeste durata de viatã.

suprafatã originalã        suprafatã netezitã
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Domenii de utilizare:
Lubrifiazã si conservã cablurile de la
trolii, elevatoare, conveiere si altele. 

Aplicare:
Curãtati atent cablurile de otel  cu 
Art. nr. 890 107 Curãtitor puternic. Se
pulverizeazã uniform. Se repetã aplica-
rea pentru a obtine un strat protector
mai gros.

Date tehnice:

Cearã de protectie cu OMC2 pentru lubrifiere si conservare.

SPRAY PENTRU CABLURI
DIN OTEL t
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Ulei Grãsime Lubrifiant uscatPastã Protectie anticorozivã

Material de bazã Cearã sinteticã
Culoare Maro
Rezistentã la apã (DIN 51807, Partea 1) 0 - 90
Protectie la coroziune (DIN 51802) Nu apar puncte de rugina dupa 7 cicluri
Domeniu de temperatura -40°C   +120°C

Continut, ml Art.-Nr. U.A.
500 893 105 8 1/12


