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perma SF04 

� Többcélú zsír extrém 

igénybevételre 

� Hatékony magas 

hőmérsékleteken, rezgésekkel 

és rázkódásokkal szemben 

� Ellenáll az oxidációnak és 

öregedésnek 

� Jó kopás elleni védelem 

� Jó korrózió gátló tulajdonságú 

� Nagy nyomáskapacitás 

� Agresszív közeggel szemben is 

ellenáll 

� Jó tömítő hatású 

SF 04 perma 
nagyteljesítményű 
kenőzsír 
Gördülő- és 
siklócsapágyakhoz 160°C-ig 
 
Leírás 
A perma SF04 egy speciális 
kenőzsír, melynek alapja 
ásványolaj és PAO/ 
polikarbamid. Magas üzemi 
hőmérsékletével kiválóan 
alkalmas sikló- és 
gördülőcsapágyakhoz, 
maximum üzemi 
hőmérséklet 160°C. A 
perma SF04 kiváló 
kopásvédelmet biztosít, és 
az EP adalékanyagok pedig 
nagynyomású abszorpciós 
kapacitást. Nagyon ellenálló 
a vízzel szemben állandó és 
dinamikus terhelések alatt 
is. Részben ellenáll az 
oxidációnak és az 
öregedésnek, viszont 
megbízhatóan véd a 
korrózióval szemben.  
 
Alkalmazási terület 
 A perma SF04 megfelelő a 
gördülőcsapágyaknak, amik 
magas hőmérsékleten 
üzemelnek, sok 
rezgésnek, ütésnek 
és/vagy agresszív 
folyadékoknak vagy 
agresszív mosószereknek 
vannak kitéve. 
Hatékonynak bizonyult 
villanymotoroknál, 
szivattyúknál és 
ventillátoroknál. Ez a 
kenőzsír ugyancsak 
megfelelő 
siklócsapágyakhoz, amik 
vegyes súrlódási 
körülmények között 
üzemelnek. A magas 
hatékonysága extrém 
körülmények mellett 

teszi egy többcélú 
kenőzsírrá a vas- és 
acéliparban, alapanyagként 
és az építőiparban egyaránt 
(cement, mész, gipsz).  
 
Alkalmazási adatok 
A perma SF04 egy olyan 
kenőanyag, amelyet a 
Perma kenőanyag-
adagolóhoz fejlesztettek ki. 
Ahhoz, hogy biztosítsa a 
megfelelő mérés- és 
karbantartásmentes kenést, 
ezt a kenőanyagot csak az 
automatikus Perma 
kenőanyag-adagolóhoz 
lehet felhasználni.  
 
Szavatossági idő 
A szavatossági idő kb. 12 
hónap, ha a terméket 
bontatlan állapotban, száraz 
és fagyvédett helyen 
tároljuk.  
 

 
Csomagolás 

- Perma kenőrendszerek 
- 400 g-os patronos kérésre 
(elő-kenésre, kézi 
kenőadagolóval) 

 

Származás 

perma-tec GmbH & Co. KG 
97717 Euerdorf/Germany 
Magyarországi forgalmazó: 
Kenésmegoldások 
info@perma.hu 
www.perma.hu 
06 20/ 9326 665 

Termékadatok 

Alapolaj Ásványolaj + PAO 

Sűrítő polikarbamid 

Alapolaj viszkozitás, DIN 51562, 40°C-on 
[mm2/s] 

500 

Szín barna 

Sűrűség, DIN 51757, 20°C-on, kb. érték 
[g/cm3] 

0,9 

Cseppenéspont, DIN ISO 2176, [°C] >240 

Penetráció 25°C-on, DIN ISO 2137; 0,1 
mm, kb. érték 

340 - 370 

Fordulatszámérték, (n x dm), kb. 2,0 x 105  

Állag, NLGI kategória, DIN 51818 0/1 

Üzemi hőmérséklettartomány [°C] -20 és 160 között 

Áramlási nyomás, DIN 51805, -20°C-on, 
[mbar] 

< 1400 

Vízállóság, DIN 51807, 3 h/90°C, értékelés 1 - 90 

Korrózióvédelem, DIN 51802, 
korrózióértékelés 

1 


