
# 273 Silver Streak er en stærk, vandfas  edt  l tandhjul og vang-
er. Baseret på synte  sk PAO med fastestoff er  l ekstremebelast-
ninger og kan håndtere mere end 35 ton/cm2. Den fysiske- og 
kemiske stabilitet samt den ekstreme vedhæ  ning minimerer 
udpresning, slitage og øger normalt smøreintervaller 2-4 gange.

TANDHJUL & VANGERTANDHJUL & VANGER

GEARKASSER 
Ultra light er  l langsomtgående 
gearkasser / snekkegear og holder 
dem som nye i lang  d i forhold  l 
 dligere pga. sin højetrykbestan-

dighed, vedhæ  ning og  xotropis-
keopbygning der bevirker at fedten 
omgående hæ  er overalt og er 
ekstremt vanskelig at  erne.

FORDELE
• Høj  l ekstremvedhæ  ning
• Modstår tryk over 35.000 kg/

cm2.
• Støddæmpende smørefi lm
• Resistent mod vand og salt
• Minimerer vibra  oner
• Udtørrer og revner ikke
• Kan ikke afspules med vand
• Forlænger smøreintervaller

ANVENDELSESOMRÅDER
Åbne gear . Tandstænger . Glidefl a-
der . Roto  lt . Drejekranse . Store 
åbnekæder . Grusgrav . Stålværk .
Kra  værk . Marine . Ski  espor og 
langsomtgående gearkasser.

SILVER STREAK
® 

Sort
0000, 000, 00, 0 1, 2
76-1733 cst
0,99
Bentonit
Synte  sk PAO
Intet
800kg (weld load)
-40°C  l +180°C
50, 18, 2,5kg
300g Fugepatron
400 ml patron
600 ml fugepatron
400ml Aerosol
500 ml aerosol
273

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Densitet :

Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt:
Four ball test :
Arbejdstemp :

Emballage :

Art.nr :

273 1111

HØJT TRYK
Silver Streak er en fedt  l drejeskam-
ler på lastbiler og store åbne gear. 
Indeholder fl ere forskellige meget 
stærke fastestoff er, der eff ek  vt hæf-
ter på metalfl ader og modstår tryk 
op  l 35 ton / cm2, hvilket giver en 
meget kra  ig besky  else.

HØJVEDHÆFTNING
Den meget høje  xotropiskevedhæ  -
ning giver en hård og stødabsorbe-
rende smørefi lm, der minimerer støj, 
vibra  oner, slitage, udpresning og 
kan reducere forbruget 2-4 gange.

FORSKELLIGE TYKKELSER
• Ultra light SAE 250 (vg 1000) 
• Extreme - orange
• Light - orange
• Medium - orange
• Heavy - orange
• Extra Heavy - orange
• Extra Heavy - blå (kor  rådet - pump-

bar mellem -40°C  l -0°C) 

LANG  ELLER KORTTÅDET
Silver Streak (orange) er langtrådet 
og kra  ig  xotropisk  l langsomtgå-
ende applika  oner. Extra Heavy (blå) 
er kor  rådet og  l både langsomme- 
og hur  gtgående applika  oner.
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