
Blue Grease 

Mazila in penetrati 

Modra mast Blue Grease je visoko zmogljiva, večnamenska mast. Proizvedena iz visoko rafiniranega 
mineralnega olja, zgoščena z litijevim kompleksnim milom, vsebuje EP aditive za zaščito proti obrabi. 

34946 - 400 ml razpršilo 
34949 - 400 ml kartuša 
34961 - 1 l pločevinka 
34962 - 5 l pločevinka 

Lastnosti Prednosti 

• Odlična temperaturna odpornost • Deluje v ekstremnih pogojih
• Odlična odpornost na pritiske • Zmanjša obrabo in trenje
• Dobra odpornost na izpiranje • Ne emulgira z vodo
• Odličen oprijem na večino površin • Ostane na mestu nanosa
• Odpornost na korozijo in oksidacijo • Ščiti premikajoče dele
• Dobra kompatibilnost z preostalimi mazivi • Manjša možnost kontaminacije

Uporaba 
Področja uporabe modre masti so: Ležaji, osi, tečaji, kabli, zglobi, 
povezovalni mehanizmi in menjalnik. Uporablja se lahko kot 
večnamensko oz. splošno mazivo, še posebej pri visokih 
obremenitvah in visokih temperaturah.

Modra mast Blue Grease je zaradi svoje odlične odpornosti na 
vodo idealna za uporabo v industriji, kjer so potrebna maziva za 
premikajoče dele, kot so npr. viličarji in žerjavi.

Modra mast je še posebej učinkovita pri aplikacijah, kjer je površina 
redno izpostavljena čiščenju pod visokim pritiskom ali pa tam, kjer 
pride v stik s kislinami, alkalijami, detergenti ali slano vodo.

Uporaba 
* Ležaji
* Mehanska dvigala, transportni sistemi
* Vodne črpalke in generatorji
* Dvigala viličarjev v hladnem okolju
* Tekstilna oprema

Navodila za uporabo 

1. Za optimalne rezultate mora biti
površina brez prahu, umazanije,
oksidacije in ostankov starih maziv.

2. Očistite površino z
Acrysol/Surface Cleaner/Soft
Surface Cleaner in pustite, da
se posuši.

3. Nanesite modro mast Blue Grease.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

Koda izdelka: 
Naziv: 

Rok uporabe: 

34946; 34949; 34961; 34962 
Blue Grease, 400 ml razpršilo;  
Blue Grease 380 g kartuša;  
Blue Grease pločevinka 1 l & 5 l       
24 mesecev razpršilo, kartuša 60 
mesecev 

Prodajna enota: Posamezna 
Varnostno 
opozorilo:

Razpršilo - zelo vnetljivo; Dražilno; 
Nevarno za okolje

Tarifna številka: 3403 1990 00 
Varnostni list:     Da 
Oznaka:        SBG; CBG; TBG1; TBG5 
Izgled:           Gladka, lepljiva modra mast
Temp. odpornost: -20°C do +180°C 

(občasno 220C) 
NLGI Klasifikacija: 2 

0.50mm (ASTM D2266) 
>315 kgf) (ASTM D2596) 

Test s 4 kroglami 1h / 40 kg 
Test obrabe s 4 kroglami: 
Emcor Antikorozijska zaščita: 0-0 (NFT 60-135) 
Korozivnost na baker 24 h @ 100C: 1a (ASTM D4048) 

445g/L (34946) 
0.890g/ml 
>250OC (ASTM D566) 
265-295 (1/10mm)(ASTM 
D217) 

VOC: 
Gostota pri 20C:   
Kapljišče: 
Penetracija: (60 
udarcev). 

Podaljšana penetracija:

 30 (1/10 mm) (ASTM D217) (100.000 udarcev): 
Test kolesnega ležaja 6h/ 150C:    2g (ASTM D 1263) 
Nizkotemperaturni navor -20°C:    AIR 1650mN.m 
Začetni: <1000 
Po 1h delovanja: <100 
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