Informace o výrobku

ELASKON NK-BB
ELASKON NK-BB je prostředek určený k domazávání
a konzervaci ocelových lan.

Pro:
nosná a tažná lana horských
lanových drah

Oblasti použití

nazelenalá barva,
transparentní

ELASKON NK-BB se používá k ošetřování a údržbě
nejrůznějších druhů ocelových lan, speciálně pro nosná a
tažná lana horských lanových drah.

pro dobrou zpracovatelnost
je nastaven jako
nízkoviskózní
jednoduchá aplikace

Pokyny pro zpracování

vysoká přilnavost

ELASKON NK-BB je dodáván v kapalném stavu a na
povrch lana se nanáší při normální teplotě. Produkt je
možné nanášet různými způsoby jako např.: štětcem,
válečkem, postřikem a podobně. Po odpaření ředidla se
vytvoří mazací film, podle klimatických podmínek za 2 až
8 hodin. Optimální teplota pro zpracování je kolem 20°C.

velmi dobrá mazací
schopnost
optimální ochrana
proti korozi
dodává se v:
30 l hobok
200 l sud

Vlastnosti
ELASKON
NK-BB
obsahuje
bezaromatické
rozpouštědlo, které mu propůjčuje vynikající penetrační
vlastnosti. ELASKON NK-BB je postaven na tuhém
základě ELASKONu 20 BB a vytvořený mazací film
odpovídá tomuto výrobku.
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Informace o výrobku ELASKON NK-BB
Technické údaje
Stav 01/2000

Teplotní vlastnosti
Bod vzplanutí
> 63°C
Bod skápnutí pevné hmoty (ELASKON 20 BB) ca. 90°C
2
Bod lámavosti (75 g/m²)
pevné hmoty (ELASKON 20 BB)
pod - 40°C

DIN ISO 22719
DIN 51801, část
DIN 52012

Zpracování
Teplota při skladování
Optimální teplota zpracování

pod 30°C
20°C

Viskozita DIN kalíšek, tryska 4/25°C
Penetrace pevné hmoty (ELASKON 20 BB)

ca. 20s
150-190 1/10 mm

DIN 53211
DIN 51580

žádná koroze

DIN 50018, 0,2

po 10 cyklech

DIN 21258, 4.5

Antikorozní vlastnosti
Antikorozní test (Kesternich)
S
pevné hmoty (ELASKON 20 BB)

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.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují
střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým
vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné
zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním
nasazením doporučujeme provedení zkoušek.
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