
Product gegevens

Braycote™ 2115 Range
Vet voor hoge temperaturen

Omschrijving
Castrol Braycote™ 2115 (voorheen Molub-Alloy 2115) is een reeks thermisch stabiele synthetische lagervetten. De
producten zijn samengesteld op basis van een geavanceerde synthetische vloeistof en een temperatuurstabiele non-
soap verdikker. Braycote 2115 bevat vaste smeermiddelen voor een goede bescherming tegen slijtage en is ontworpen
om de levensduur en smeerintervallen van hoge-temperatuurlagers ten opzichte van conventionele vetten aanzienlijk te
verlengen.

Toepassing
Braycote 2115 is hoofdzakelijk ontwikkeld voor gebruik in lagers van transportbanden voor ovens en wordt aanbevolen
voor lagers die worden gebruikt in lakdroogovens, textielspanramen en vergelijkbare toepassingen waarbij minimale
nasmering en druipvrij werken vereist zijn. Dit lagervet kan worden gebruikt in continue toepassingen bij 250 °C en kan
worden blootgesteld aan wisselende temperaturen tot 280 ºC. Bij temperaturen boven 300 ºC dient afzuigventilatie te
worden gebruikt. Braycote 2115 kan handmatig en met automatische distributieapparatuur worden aangebracht.

Voordelen
Thermisch en chemisch stabiel - hoge weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen waardoor
smeerintervallen kunnen worden verlengd zonder onnodig risico van te weinig smering, ontbreken van smering
of een toename van het energieverbruik.
Nagenoeg inert onder 300 ºC, vertoont niet de gebruikelijke indikking en verharding van aardolievetten als die bij
dergelijke  hoge temperaturen worden gebruikt.
Zelfs bij hoge temperaturen (raadpleeg de toepassingssectie) is Braycote 2115 bestand tegen de meeste niet-
gefluoreerde oplosmiddelen en de meeste chemicaliën, waaronder sterke zuren, basen en oxidatiemiddelen.
Geringe vluchtigheid; verdampt  erg langzaam bij hoge temperaturen en/of bij blootstelling aan een sterk
vacuüm.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheden Braycote 2115-0 Braycote 2115-2

Uiterlijk Visueel - Wit Wit

Type verdikkingsmiddel - - PTFE PTFE

Basisolie - - PFPE PFPE

Consistentie ISO 2137 NLGI-klasse 0 2

Dichtheid bij 20°C IP 530 kg/m³ 1970 1990

Onbewerkte penetratie (bij 25 °C) ISO 2137 0.1 mm 355 - 385 265 - 295

Basisolieviscositeit bij 40 °C ISO 3104 mm²/s 510 510

Basisolieviscositeit bij 100 °C ISO 3104 mm²/s 46 46

Basisolieviscositeit bij 200 °C ISO 3104 mm²/s 6.5 6.5

Kopercorrosie (24 uur, 100°C) ASTM D4048 - - 1b

Verdampingsverlies (24 uur bij 232 °C) DIN 58397 %wt - 1.0

Vlampunt basisolie - open  cup methode ISO 2592 °C Geen Geen

Stolpunt basisolie ISO 3016 °C -20 -20

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.

Extra Informatie
Braycote 2115 mag niet worden gemengd met andere vetten of oliën. Neem voor meer informatie contact op met uw
lokale technische ondersteuningsteam.
 
Braycote 2115 is bij kamertemperatuur niet gevaarlijk en geeft geen substantiële irritatie van de huid of de ogen.
 
Boven +250°C kan het product ontbinden en verdient het sterke aanbeveling een geforceerde afzuiging te gebruiken
vanwege mogelijke ontwikkeling van giftige en/of zure dampen.
 
Als gevolg van de uitstekende weerstand van Braycote 2115 tegen gewone schoonmaak- en oplosmiddelen, kunnen
industriële reinigingsmiddelen (oplosmiddelen met fluor) een effectievere manier van reiniging zijn.

Dit product heette voorheen Molub-Alloy 2115. De naam is in 2015 gewijzigd.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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