
 

 

                                  SpinTex WS 46 

Vilnos verptuvų žiedų-skriejikų alyva 

Naujausios technologijos Vokietijos kompanijos Molylub sukurta pusiau 

sintetinė, bazinių techninių parafininių alyvų su sintetiniais esteriais pagrindo 

alyva vilnos verpimo mašinoms ir kitai vilnos siūlų bei verpalų iš pluošto 

paruošimo įrangai. 

 

Pritaikymas 
  Vilnos verpimo staklių visų tipų ir numerių verptuvo žiedų ir žiedų skriejikų tepimui. 
  Žiedinių verptuvų sukimo ir vyniojimo mechanizmams, sparninėms verpstėms. 
  Vilnos pluošto paruošimo karšimui, karšimo – verpimo gamybinei įrangai, tekstilės verptuvams, 
tekstilės pervijimo mašinoms (įskaitant ataudų pervijimo mašinas) arba lenkimo mašinoms. 
  Natūralių tekstilės pluoštų paruošimo mašinoms; verptuvams, dvejinimo arba sukimo mašinoms                            
  Ypač rekomenduotina vilnos verpalų verpimo ir sukimo įrangai, taip pat tinka medvilnės verpalams 

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

 Puikios tepimo savybės dėl esterių tepiklių priedų, sumažintas siūlų trūkinėjimas                                                      
    Maksimaliai sumažintas tepamų žiedų  dėvėjimasis ir dilimas, išlaiko žiedus blizgiais                                                                                                                                                         
    Lengvai plaunasi vandeniu, geros nuvalymo nuo sutepto verpalo savybės                                  
   Nesivelia ir nesivaškuoja ir nesudaro parafininių nuosėdu dėl ypač stabilios formuluotės                                                                                                                   
   Vandens skaidrumo bespalvis skystis, todėl nepalieka žymių ir nekeičia gaminio spalvos                                                                            
   Garantuota žiedų, kakliukų ir staklių paviršių apsauga nuo korozijos, antisttatinės savybės                                          
   Dėl gero lipnumo mažai nusitaško veikiama išcentrinių (centrifūginių) sūklių jėgų. 
 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                          

 Atitinka ir viršyja DIN 62 136–1 reikalavimus adatų, platinų ir žiedų alyvoms                                                   

 Biologiškai iri pagal OECD 301 C (>80%)                                                                                                                                                              

Rekomendacijos 

Naudotina centrinėmis tepimo sistemomis, lašelinėmis, pulverizatoriais ar rankiniu tepimu 

 

Būdingos fizikinės charakteristikos 

Molylub SpinTex Metodas WS 46 

Spalva DIN ISO 2049 Skaidri, bespalvė 

Kinematinis klampumas                      
prie 40°C                          cSt 

DIN 51 562 46 

Tankis prie 15°C          kg/m³ 
DIN 51 757 874 

Klampumo indeksas  
DIN ISO 2909 > 105 

Pliūpsnio taškas             °C DIN ISO 2592 +210 

Stingio taškas                 °C DIN ISO 3016 < -15 

Tirpumas vandenyje Vizual.egzamminacija lengvas 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo 

Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 


