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                             Divinol Profi Lube MP 

Antikorozinės apsaugos ir konservacijos aerozolis 
Vokietijos kompanijos Zeller+Gmelin sukurta Divinol Profi Lube MP yra šviesios 

spalvos, ypač skvarbus atlaisvinimo ir antikorozinės apsaugos purškiklis. Ypač 

naudotinas nepertraukiamos sekos sujungimų atlaisvinimo, jų sutepimo ir galutinio 

antikorozinio padengimo operacijose. Taip pat kaip rūdžių surišimo ir jų išplovimo 

bei tolesnės apsaugos nuo jų agentas įrankiams, srieginiams sujungimams.                
 

Pritaikymas 

 Mašinų, staklių, technologinių įrengimų detalių, varžtų, srieginių sujungimų, vožtuvų, veržlių, movų, 
sklendžių, spyruoklių, šarnyrų, lankstų, užraktų ir pan atlaisvinimui, sutepimui ir galutinei an-
tikorozinei apsaugai 

 Apsaugai, kur nepageidautina riebi apsauginė plėvelė 

 

Eksploatacinės charakteristikos  

 Ypač geras skvarbumas, prieinant net prie sunkiausiai pasiekiamų apdirbamos įrangos vietų 

 Prasiskverbia pro vandens ar drėgną detalės paviršių ir staigiai stabdo koroziją 

 Efektyvi antikorozinė danga, per kurią mechaniškai perbraukus, ji automatiškai užsitraukia  

 Puikus sutepimo efektas 

 Sudėtyje neturi sąnašas galinčių sudaryti silikonų, dervų 

 Užtikrintai saugo nuo paviršių dėvėjimosi ir jų aukštatemperatūrin-io oksidavimosi 

 Pilnai suderinamas su plastikais, šių medžiagų poveržlėmis, tarpinėmis, dažytais paviršiais 

Konservacinės / antikorozinės reikšmės plienui 
 Uždengtos ar viduje sandėliuojamos detalės : apsauga daugiau kaip 1 metams 

 Lauke, uždengtos : nuo 6 mėn iki 1 metų 

 Lauke, neuždengtos : 30 – 60 dienų 

 Ektremaliomis salygomis (jūra, garai, drėgmė) : 15 – 30 dienų 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Zeller+Gmelin atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 

TECHNINĖS 

SAVYBĖS 
Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Bazinė alyva   Sintetinė SHC 

Spalva   Skaidri 

Klampumo klasė DIN 51519  -- 

Klampumas prie 20ºC DIN 51562 mm²/s 3,3 

Temperatūrinis 
diapazonas 

 ºC -30 iki +80 

Tankis DIN 51757 g/cm³ 0.820 

Stingio taško pradžia DIN ISO 3016 ºC < -60 

Pliūpsnio taškas DIN 51758 ºC 69 

Antikorozinė apsauga DIN 50071  po 30 dienų rūdžių nėra 

Skvarbos rodiklis TK 9150-012 cm 4,8 

Vandens atstumimo 
reikšmė 

TK 9150-012 cm 5 


