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FLEGGREASE-B

výborná mazací schopnost

stupeň konzistence dle NLGI…2

mechanicky stálé

vhodné proti oxidaci a vodě

teplotní odolnost od –30 °C do +180 °C

(FGB)



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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FLEGGREASE-B
(FGB)

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Bod varu/ rozmezí: > 230 °C

Bod vzplanutí: > 250 °C

Bod vznícení: přípravek není samovolně vznětlivý

Hustota: 0,9 g/cm3, při 20 °C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný nebo jen nepatrně

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): < 0,60 kg/kg

Obsah celkového orga-
nického uhlíku (TOC): < 0,54 kg/kg
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Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  pasta
Barva:  modrá 
Zápach (vůně): solventní   

Charakteristika

Mnohostranné, vysokoteplotní, plastické a vysokotlaké mazi-
vo. FLEGGREASE-B je plastické mazivo vyrobené z pečlivě 
vybraných olejových surovin a zpevňovacích komponentů 
zušlechtěných přísadami proti oxidaci a vysokému tlaku.
Tyto přísady zajišťují u maziva FLEGGREASE-B lepší provozní 
vlastnosti s velmi dobrou přilnavostí na kovové povrchy.
Charakteristická je krátkovláknitá struktura mazadla zaručující 
výbornou ochranu proti vlhkosti a agresivnímu prostředí.

Použití

FLEGGREASE-B je mazivo vhodné pro mazání ložisek pracu-
jících v těžkých a náročných podmínkách průmyslu s vysokou 
teplotní a tlakovou zátěží.
Teplotní rozsah mazadla FLEGGREASE-B je od –30 °C do 
+180 °C, krátkodobě až 200 °C.

Balení

600 ml 

Upozornění

Jen pro profesionální užití.


