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I n d u s t r i e c h e m i e

NICRO 607
Kúszóolaj 

Értékes többcélú kapilláraktív, 
kifejezetten nyomásálló 

kenőanyag.

Előnyök Tulajdonságok
• A legszűkebb hézagokba 

is beszívódik 
• Tartós kenést biztosít
• Kiváló nyomásállósággal 

rendelkezik
• Csökkenti a súrlódást és 

a kopást 
• Konzervál, véd a nedves-

ség és a korrózió ellen
• Oldja a gyantásodott olaj- 

és zsírmaradványokat
• +200oC-ig hőálló
• Oxidációálló
• Szilikonolajmentes
• Halogénezett szénhidro-

géneket nem tartalmaz

A NICRO 607 tisztán 
szintetikus alapolaj speci-
ális nyomásállóság növe-
lő adalékokkal újszerűen 
formulázva.
Sokoldalúan alkalmazha-
tó. Keni, védi és ápolja a 
fémeket, gumit és a mű-
anyagokat. Kiváló kúszó-
képessége révén gyorsan 
beszívódik a legkisebb 
pórusokba, illesztési hé-
zagokba és ken a nehe-
zen hozzáférhető helye-
ken is. 
A NICRO 607 a víz alá 
vándorol, véd a nedves-
ség, oxidáció, korrózió 

ellen, megakadályozza a 
kopást és az elhasználó-
dást. Nagyteljesítményű 
addítivjei minden mozgó 
alkatrész között a legvéko-
nyabb kenőfilm esetén is 
szavatolják az ígért tulaj-
donságokat. Antisztatikus 
hatását sok felhasználás-
nál járulékos tulajdonság-
ként üdvözlik.
A NICRO 607 villamos 
szempontból semleges , 
ezért kisfeszültségű helye-
ken  alkalmazható.
 A NICRO 607 200oC-ig 
hőálló és biológiailag rész-
ben gyorsan lebontható. 

Alkalmazási terület Használata
• Finommechanikai műhe-

lyek
• Fémfeldolgozás
• Szerszámgyártás
• Villanyszerelő műhelyek
• Közlekedési üzemek
• Javítóüzemek
• Mindenféle mozgó alkat-

rész kenése és ápolása 
szerelő és szervízmun-
káknál

• Háztartás és hobby

Villamos berendezések-
nél előzetesen meg kell 
győződni azok feszült-
ségmentes állapotáról.
A kenendő alkatrészeket 
NICRO 607-tel beszórni. 
Erősen szennyezett al-
katrészeket, előzetesen 
K-3 S tisztítóval megtisz-
títani. Műanyag alkatré-
szeknél az összeférhető-
séget használat előtt 
vizsgálni kell.
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Műszaki adatok NICRO  607
Jellemző Érték Peremfeltétel Szabvány

Állag: Folyadék/aerosol
Szín: Világossárga
Szag: Jellegzetes
Sűrűség: 0,84 g/cm3 20oC DIN 51757 C
Kifolyási idő: 10s 20oC,100ml,4mm DIN EN ISO 2431
Lobbanáspont: kb.-18oC

Hatóanyagkeverék

Sűrűség: 0,98 g/cm3 20oC DIN 51757 C
Kinematikai viszkozitás: 108 mm2/s 40oC DIN 51562/1.rész
Viszkozitásindex: 108 ISO 2909
Párolgási veszteség: 0,01% 150oC, 73 h
Dermedéspont: kb.-50oC
Oldhatóság vízben: Oldhatatlan
Terhelhetőség: 7000N 1min, 1490 1/p DIN 51350/2.rész
Összehegedési terhelés: 7500N 1min, 1490 1/p DIN 51350/2.rész
Kopási jelzőszám: 0,02 mm 500N, 6000 m Reichert 

koptatómérleg
Kopás mértéke: 2,2 mm2 500N, 6000 m Reichert 

koptatómérleg
Hőállóság: -45oC-+150oC-ig, rövid ideig +200oC-ig

Biztonság és környezetvédelem

Az adatok és utasítások a biztonsági adatlapon találhatók.

Kiszerelés

Aerosol 400 ml
Kanna 10 l

Gyártó:
NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel:  +41 81 750 3680
Fax: +41 81 750 3690

Forgalmazó:
NICRO Kft.
2038 Sóskút, Ipari Park
Tel.: (23) 560 800  
Fax: (23) 560 801
www.nicro.hu

Az adatlapon közölt adatok tájékoztató jellegűek, legjobb tudásunk és az eddigi tapasztalatok alapján állították össze azokat. 
Azonban az alkalmazás eredményéért semminemű felelősséget nem vállalunk, mert a körülményeket és a felhasználási eljárást 
nem tudjuk ellenőrizni.

Az MB/rs 220205 adatlap fordítása alapján készült.
2006.május 24.
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