
Plastické mazivo konzistenčnej triedy NLGI 1/2 vyrobené na báze lithného mydla a vysoko tepelne sta-
bilného ropného oleja, zušľachtené teflónom a inými synergicky pôsobiacimi tuhými bielymi mazivami. 
MEGATUK® MP4 je určený k mazaniu vysoko tlakovo a nárazovo zaťažovaných  valivých a klzných ložísk, 
pracujúcich i pri zvýšených teplotách, stredných a vysokých otáčkach.  MEGATUK® MP4 má otáčkový fak-
tor 280.000 a rozsah prevádzkových teplôt od -20°C do +220°C.

POUŽITIE
MEGATUK® MP4 je určený k mazaniu vysoko tlakovo a nára-
zovo zaťažovaných valivých a klzných ložísk, pracujúcich i pri 
zvýšených teplotách.

TECHNICKÉ DÁTA
Rozsah teplôt použitia pri trvalom mazaní:  –20 až +160 °C
Krátkodobá maximálna teplota:  +220 °C
Pri trvalých teplotách nad +160 °C je treba 
primerane skrátiť domazávacie intervaly.
Bod kvapnutia (DIN ISO 2176):  nad 260 °C
Penetrácia (DIN ISO 2137):  280 až 310 1/10 mm
Odolnosť voči vode (DIN 51 807 časť 1):  až 90 °C
Ochrana pred koróziou (DIN 51 802):  stupeň korózie 0
Korózia na meď (DIN 51 811):  stupeň korózie 1–150
Spevňovadlo: lithné mydlo
Viskozita základového oleja pri 40 °C (DIN 51 562): cca 500 mm2/s
ČKS – zvarové zaťaženie (DIN 51 350): 6600 N
Označenie (DIN 51 502):  KPF 1/2 P-10
Otáčkový faktor n x ds mm/s:  280.000

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NO 1®  •  TLAKOVÁ MAZNICA
• MOBILNÉ PLNIACE PNEUMATICKÉ ZARIADENIE

MEGATUK® MP4

VÝHODY
• odolný voči oxidácii, odolnosť vysokým teplotám
• predlžuje interval mazania, dobré antikorózne vlastnosti
• vysoká odolnosť proti tlaku, výborná priľnavosť
• zvýšená životnosť strojov a nástrojov
• dobré núdzové vlastnosti, odolný voči vode

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuš 205 600
15 kg plechovka 205 615
25 kg plechovka 205 625
50 kg plechovka 205 650

Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Vo vzťahu k prípadným právam tretích osôb vás neoslobodzujú od vlastných 
skúšok výrobkov podľa účelu použitia. Aplikácie produktov uskutočnené mimo naše kontrolné možnosti sú preto výhradne vo vašej zodpovednosti. Samozrejme zaručujeme kvalitu produktov 
podľa našich predajných a dodacích podmienok. NOVATO SK, spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697                                                                               www.novato.sk
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