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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

SUPERSZYBKI KLEJ

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

OG-50

OG-50 OG-50 jest specjalnie 
opracowanym smarem do 
konserwacji utrzymania ruchu 
urz¹dzeñ pracuj¹cych w 
ekstremalnych obci¹¿eniach, 
temperaturach i w agresywnym 
œrodowisku.
OG-50 stanowi kompozycjê 
neutralnych kopolimerów 
akrylowych, PTFE w postaci 
starannie dobranych mikronowej 
wielkoœci cz¹steczek 
rozproszonych w mieszaninie 
olejów alifatycznych i 
pochodnych olejów 
aromatycznych, dziêki czemu jest 
odporny na wymywanie, 
utlenianie i degradacjê ciepln¹.
OG-50 zosta³ specjalnie 
zaprojektowany do u¿ytku w 
najbardziej ekstremalnych 

warunkach.
OG-50 zachowuje swoje w³aœciwoœci 
smarne nawet w przypadku skrajnego 
kontaktu z wod¹ i s³abymi kwasami.
OG-50 zabezpiecza przed korozj¹ 
poprzez utworzenie cienkiej pow³oki 
polimerowej, jednoczeœnie wnikaj¹c 
g³êboki w obiekty, które s¹ 
smarowane.
OG-50 mo¿e byæ stosowany w 
szerokim zakresie temperatur bez 
zmiany lepkoœci. Z powodu du¿ej 
przyczepnoœci jest odporny na mycie 
pod ciœnieniem.
OG-50 zmniejsza tarcie i zu¿ycie 
³añcuchów, oraz lin i 
dziesiêciokrotnie zwiêksza ich 
¿ywotnoœæ.
OG-50 mo¿na bezpiecznie stosowaæ 
na powierzchniach wykonanych z 
gumy i tworzyw sztucznych.

Postaæ w 20°C: bezbarwny, gêsty 
olej.
Gêstoœæ w 25°C: 0885/cm².
Substancje sta³e: oko³o 30%
Temperatura stosowania: -25°C 
do +250°C.
Baza: neutralny olej kopolimeru 
akrylowego.
Rozcieñczalnik: mieszanina 
wêglowodorów alifatycznych i 
modyfikowanych 
aromatycznych.

Dodatki: PTFE (politetrafluoroetylen).
Rozpuszczalnoœæ w wodzie: 
nierozpuszczalny.
Zapach: charakterystyczny.
Samozap³on: 365°C.
Odpornoœæ temperaturowa: -45°C do 
+300°C.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w 
karcie charakterystyki.

Idealnie nadaje siê do 
smarowania i ochrony kó³ 
zêbatych, z³¹czek, prowadnic, 
³o¿ysk, zawiasów, prêtów, 
³añcuchów, lin, itp.

OG-50 jest odporny na dzia³anie pary 
wodnej, kwasów, chemikaliów, na 
tarcie i warunki atmosferyczne.

Kod artyku³u           Nazwa                                 Opakowanie          Rodzaj
OG-50                       OG-50                                     400ml                 Smary  

CZYSTY I TRWA£Y SMAR SYNTETYCZNY

Wyj¹tkowa przyczepnoœæ.

Chroni przed korozj¹.

Dok³adnie przenika we wszystkie szczeliny.

Doskona³a lepkoœæ w wysokich i niskich
temperaturach.

Odporny na mycie wysokociœnieniowe.

Przed³u¿a okres smarowania.

Tworzy przejrzyst¹ warswê smaruj¹c¹.

Zawiera PTFE.
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