Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Vitrea M

• Αξιόπιστη προστασία
• Βιομηχανική εφαρμογή
• Διαχωρισμός από το νερό

Shell Morlina S1 B 460
Λιπαντικά βιομηχανικών εδράνων και κυκλοφοριακών συστημάτων

Τα Shell Morlina S1 B είναι υψηλών επιδόσεων λιπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική
προστασία στις περισσότερες εφαρµογές βιοµηχανικών εδράνων και κυκλοφοριακών συστηµάτων, ειδικά σε
αυτές που ο διαχωρισµός από το νερό (απογαλάκτωση) είναι σηµαντικός για τη ζωή του εξοπλισµού. Πληρούν
τις πιο βασικές απαιτήσεις των προδιαγραφών που θέτει η Morgan για τα κοινά λιπαντικά εδράνων.

Απόδοση, Χαρακτηριστικά και Οφέλη

· Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού– Οικονοµία στη
συντήρηση

· Έδρανα που λιπαίνονται µε λιπαντικό
Κατάλληλα για τα περισσότερα έδρανα ολίσθησης και
κύλισης και για γενικές βιοµηχανικές εφαρµογές.

· Βελονοειδή ρουλεµάν
επιλεγµένα συστατικά για σταθερή απόδοση και προστασία · Κλειστά βιοµηχανικά κιβώτια
Τα λιπαντικά Shell Morlina S1 B χρησιµοποιούν ειδικά

καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του εξοπλισµού.

· Αξιόπιστη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση
Τα λιπαντικά Shell Morlina S1 B βοηθούν στην παράταση

Κλειστά κιβώτια που δέχονται χαµηλά ή µέσα φορτία στα
οποία δεν απαιτείται η χρήση προσθέτων υψηλών φορτίων
(ΕΡ).

της διάρκειας ζωής των εδράνων και των κυκλοφοριακών

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

συστηµάτων µέσω:

· Morgan MORGOIL® Lubricant Specification (New Oil Rev.

- Των εξαιρετικών ιδιοτήτων διαχωρισµού από το νερό που
διασφαλίζουν ότι η κρίσιµη λιπαντική µεµβράνη διατηρείται
ανάµεσα στα µέρη που έχουν µεγάλα φορτία.
- Των καλών ιδιοτήτων απελευθέρωσης του αέρα ώστε να
ελαχιστοποιείται η σπηλαίωση και η σχετιζόµενη µε αυτή
ζηµιά στις αντλίες κυκλοφορίας.

1.1) (MORGOIL is a registered trademark of the Morgan
Construction Company)

· DIN 51517-1 – Oil Type C
Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και
συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.

- Της προστασίας ενάντια στη διάβρωση, ακόµα και όταν

Συµβατότητα και αναµιξιµότητα

υπάρχει παρουσία νερού.

· Συµβατότητα µε τις µπογιές

· Διατηρώντας την απόδοση του συστήµατος
Τα λιπαντικά Shell Morlina S1 B είναι σχεδιασµένα µε

Τα Shell Morlina S1 B είναι συµβατά µε όλες τις τσιµούχες

υψηλής ποιότητας, διυλισµένα σε διαλύτη βασικά λάδια

και τις µπογιές που συνήθως προδιαγράφονται για χρήση µε

που διευκολύνουν τον εύκολο διαχωρισµό από το νερό και

τα ορυκτέλαια.

την εύκολη απελευθέρωση του αέρα ώστε να διασφαλίζεται
η αποτελεσµατική λίπανση των µηχανών και των
συστηµάτων.

Κύριες εφαρµογές

· Κυκλοφοριακά συστήµατα µηχανών
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
Properties

Method
ISO 3448

Βαθµός Ιξώδους ISO

Morlina S1 B 460
460

Κινηµατικό Ιξώδες

@400C

mm2/s

ASTM D445

460

Κινηµατικό Ιξώδες

@1000C

mm2/s

ASTM D445

31

Πυκνότητα

@150C

kg/m3

ISO 12185

896

ISO 2909

95

Δείκτης Ιξώδους
Σηµείο Ανάφλεξης (COC)

0

ISO 2592

260

Σηµείο Ροής

0

ISO 3016

-6

C
C

Σκουριά, Αποσταγµένο Νερό
Τέστ Απογαλάκτωσης, Λεπτά

@820C

ASTM D665A

Περνά

ASTM D1401

30

· Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις
προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

· Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να
αναζητηθεί στο http://www.epc.shell.com/

· Προστασία του περιβάλλοντος
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

· Συµβουλές
Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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