
RD 3אלפט גריז פרוגרס 
מקריש סידן, משחת סיכה רב שימושית

 מיועדת לגירוז כללי לרכבים וציוד כבדRD 2משחת סיכה פרוגרס תיאור מוצר
מתונה' המשחה על בסיס מקריש מסוג סידן לגירוז מסבים רגילים וחלקי שילדה בעומס מתון וטמפ

.ניתן לשימוש במערכות סיכה או גירוז מרכזיות אפילו במזג אויר קר
(משחה רכות בינונית עד קשה ) NLGI-3דרגת הקשיות של המחשחה הינה 

צבע המשחה אדום
שימושים אופייניים

.לגירוז מסבים רגילים וחלקי שילדה, משחה לגירוז כללי לרכבים וציוד כבד 
.המשחה אינה נשטפת על ידי מים ולכן מתאימה לשימור חלקי מתכת בפני חלודה וקורוזיה

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
DIN 51818 NLGI 3

Penetration 220 to 250
DIN 51502 K-2 F-9

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
.עמידות גבוהה בשטיפה במים• 
מתן פתרון כולל לפתרונות גירוז• 
מתאים לשימוש עם אקדח גירוז או מערכות פניאומטיות וכן סיכה מרכזית•
עמידות בפני שחיקה והיווצרות קורוזיה• 
.עלות תועלת ליישומים בתנאי עבודה רגילים• 

חיי מדף
חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

NLGIDIN 518183דרגת חדירות לפי 

סידןDIN 51814סוג סבון מסמיך

מינראלי--סוג שמן בסיס

25°C0.1 mmASTM D 217250-220חדירות מעובדת ב 

אדוםISO 2049צבע

Kg/ltASTM D12980.98צ" מ15משקל סגולי ב 

m/mASTM D 17421 %הפרדת שמן

m/mASTM D 12642.5 % בשעה79°Cנשטף במים ב 

CASTM D 2265>95°נקודת  טפטוף

70+ עד C-9°תחום טמפרטורת עבודה
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אריזות
ג" ק180ג וחביות "  ק15המוצר זמין באריזת דלי  

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 
בטיחות

מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים
.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 

://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 
www.doralon.co.il/oil-catalogue

.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש
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