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Mobiltac® 375 NC, 325 NC en 275 NC
Mobil Industrial , Belgium
Tandwiel smeermiddelen

Beschrijving
Mobiltac 375 NC, 325 NC en 275 NC zijn zeer hoogwaardige, lood-vrije, open tandwielen smeermiddelen voorzien van oplosmiddelen voor een breed
toepassingsgebied in de industrie en mijnbouw. Ze zijn voorzien van een chloorvrij vluchtig oplosmiddel voor een goede vloeibaarheid tijdens het gebruik,
zelfs bij lage temperaturen. Na het aanbrengen verdampt het oplosmiddel en blijft een flexibele, sterk aanhechtend smeermiddel achter. Mobiltac 375 NC,
325 NC en 275NC kleven sterk aan de tandwieloppervlakken en bieden een hoge weerstand tegen wegdrukken en wegslingeren. Er ontstaat een
slijtagebeschermend visceuze smeerfilm voor optimale smering, ook bij grenssmering condities.
Mobiltac 275 NC bevat vaste smeerstoffen voor anti-slijtage en 'extreme-pressure' (EP) eigenschappen, voor een extra bescherming.
Mobiltac 375 NC, 325 NC en Mobiltac 275C verharden niet in koude omstandigheden, herstellen de smeerfilm en vormen geen vaste opeenhopingen aan
de tandwielen.
Ze bieden goede bescherming tegen regen, sneeuw en de wegwassende werking van water en door het hoge vlampunt, is er weinig risico voor
brandgevaar. Deze nieuwe generatie smeermiddelen zijn geschikt voor eenvoudig gebruik in automatische smeersystemen of bij handsmering.

Eigenschappen en voordelen
De Mobiltac NC Serie worden wereldwijd succesvol toegepast voor open tandwielsmering zoals bijvoorbeeld in mijnbouwapplicaties. De nieuwe
technologie voorziet in een aanmerkelijk lagere milieubelasting en hogere smerende eigenschappen ten opzichte van de conventionele
oplosmiddelbevattende open tandwiel smeermiddelen.
De producten bieden de volgende eigenschappen en voordelen:
Eigenschappen

Voordelen

Uitstekende bescherming van de tandwielen en andere machinecomponenten
bij grenssmering condities.

Minder machineslijtage en machinestilstand, lagere onderhoudskoste
n.

Uitmuntende verpompbaarheid bij lage temperaturen.

Goede koude-start eigenschappen, geen verwarming nodig.

Uitstekende weerstand tegen de wegwassende werking van water.

Superieure bescherming onder natte omstandigheden; minder onge
plande machinestilstand.

Geen wegslingeren en afdruipen.

Lagere afvalkosten en minder smeermiddelverbruik.

Behoud van elasticiteit bij lage temperaturen.

Behoud van de smeerfilm bij lage temperaturen.

Gemakkelijk te reinigen met een oplosmiddel.

Verbeterde veiligheid en lagere onderhoudskosten.

Toepassingen
Mobiltac 375 NC, 325 NC en Mobiltac 275C zijn geschikt voor gebruik in een breed toepassingsgebied in de industrie en de mijnbouw, zoals:
Mobiltac 375 NC, bezit een basisolie met een hoge viscositeit en wordt aanbevolen voor de smering van zwaar belaste open tandwielen, zelfs bij
hoge temperaturen zoals de hete ovens en maalmolens in de cementindustrie en roterende ovens in de procesindustrie.
Mobiltac 325 NC wordt voor dezelfde applicaties aanbevolen als Mobiltac 375 NC. Dit product bevat meer oplosmiddelen en heeft een lagere
viscositeit voor eenvoudiger gebruik bij lagere temperaturen.
Mobiltac 275 NC is ontwikkelt voor gebruik in de mijnbouw en in groeves zoals bij laadschoppen, draglines en soortgelijke machines voor de smering
van open tandwielen, tandheugels, tandkransen, veren, kabelgeleidingen.
De minimale gebruikstemperatuur is voor Mobiltac 325 NC: -18ºC; voor Mobiltac 375 NC: -1ºC en voor Mobiltac 275 NC: -9ºC.
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Mobiltac NC

Mobiltac 375 NC

Mobiltac 325 NC

Mobiltac 275 NC

Uiterlijk

Visceuze, half vloeibaar zwart

Visceuze, half vloeibaar zwart

Visceuze, half vloeibaar zwart

cSt @ 40ºC, met oplosmiddel

5000

1500

-

cSt @ 100ºC, zonder oplosmiddelt

1260

1000

-

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

135

110

150

Dichtheid @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 4052

0.96

0.95

0.99

Maximale toepastemperatur, ºC

115

93

-

Viscositeit, ASTM D 445

Gezondheid en veiligheid
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of
één van haar dochterondernemingen.
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EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen
invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan
zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie
contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten.
Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en
aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.
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