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PRISTA® MNP
МАСЛА ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ ПАРАЛЕЛИ
Описание и Приложение
Маслата за направляващи паралели на металообработващи машини Prista® MNP се произвеждат от дълбоко
рафинирани парафино-нафтенови базови масла с добри деемулгиращи и въздухоотделителни свойства и
високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлични смазочни и адхезионни свойства и защита от
окисление, износване и корозия.
Маслата за направляващи паралели на металообработващи машини Prista® MNP са предназначени за
смазване на хоризонтални (Prista® MNP 68) и вертикални (Prista® MNP 220) направляващи паралели и
плъзгащи лагери на металообработващи машини.

Предимства

Спецификации

 осигуряват отлични смазочни свойства
 много добри деемулгиращи и изпускане на
въздуха свойства
 надеждна защита от корозия
 адхезионните
свойства
гарантират
устойчивостта на смазочния продукт от
изтичане

VG 68
ISO 6743/13
Cincinnati
Millacron
DIN 51517
DIN 51524

VG 220
ISO-L-G

P-47

P-50

Част 3 (CLP)
Част 2 (HLP)

Част 3 (CLP)
-

Типични Физикохимични Свойства
Показател
Плътност при 20°C, g/ml
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s
Вискозитетен индекс
Пламна температура в отворен тигел, °C
Температура на течливост, °C
Корозия на медна пластинка, 3ч при 100°С,
бала

Метод за
изпитване
EN ISO 3675
EN ISO 3104
EN ISO 3104
ISO 2909
EN ISO 2592
ISO 3016
ASTM D2896

Типични стойности
VG 68
VG 220
0.875
0.892
68
220
8.8
18.8
102
95
220
250
-21
-12
1a

1a

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на
производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение
При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява
значителен риск за здравето и околната среда.
Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност
на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com
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