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Informace o výrobku  

 
Elaskon SK-V 
 
 

Vlastnosti 

Elaskon SK-V je mazivo na lana určené pro prvotní mazání 
lana a jeho vláken při výrobě. 
 
 

Oblasti použití 

Elaskon SK-V se používá pro prevenci proti korozi a proti 
opotřebení uzavřených lan určených pro lanovky, lanové 
dráhy a zvedací zařízení. 
 
 

Pokyny pro zpracování 

Elaskon SK-V je dodáván v prstovité formě. Pro zpracování 
do výroby je nutné produkt roztavit tak, aby jeho forma 
odpovídala použité technologii. Doporučená aplikační teplota 
je mezi 80 až 100°C.  
 
 

Charakteristika 

Během aplikace se volné prostory v laně zcela vyplní a po 
ochlazení vzniklý film spolehlivě chrání proti korozi, 
opotřebení a proti vlivům okolního prostředí.  
 
 

Zákony / Normy 

Elaskon SK-V nepodléhá žádnému zvláštnímu značení. 
Bezpečnostní list dle EU je k dispozici.  
 
 
 
 
 
 

 
Elaskon Sachsen & Co.KG 
für Spezialschmierstoffe 
Lohrmannstraße 5-9 
D-01237  Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0 
Fax: +49-351-285 75-99 

www.elaskon.de 
e-mail:info@elaskon.de 

 
 

Jasně hnědá barva 

Velmi silné snížení 
opotřebení 

Dobře se odvaluje na 
kladkách dle předpisu 
ÖDSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skladování: 

v originálním 
uzavřeném obalu  
1 rok 

 
Dodává se v: 

200 l sud 

další balení na dotaz 

http://www.elaskon.de/
http://www.elaskon.de/
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Technické údaje 
Stav 01/ 2000 

 
 

Teplotní charakteristika   

Bod skápnutí ca 85°C DIN ISO 2176 

Bod lámavosti (75 g/m2) pod -35°C DIN 52012 

Teplota aplikace 80°C - 100°C  

 

Tvrdost a charakteristika konzistence   

Viskozita při 100°C 18 mm2/s  DIN 53015 

Penetrace při 25°C 110  1/10 mm DIN 51580 

 

Ochrana proti korozi   

Kesternisch bez stop koroze DIN 50018: 0,2s 

 po 10 cyklech DIN 52012: 4.5 

 

Chování a mechanické zatížení   

4 kuličkový test 2000 N DIN 51350, část 4 

 

Chování a mechanické zatížení   

(14 d, 50°C)   

dobře Semperit 431 10% DIN 53521 

dobře Semperit 438 10% DIN 53521 

změna tvrdosti Semperit 431 -8 Shore A DIN 53505 

změna tvrdosti Semperit 438 -8 Shore A DIN 53505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto 
informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje.  
Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení. 

 


