
Produktinformation

Rivolta SKD 3501

• Temperaturområde: -60/+120ºC.

• Helsyntetiskt.

• För mycket höga rotations-  
hastigheter.

• Oxidations– och åldringsstabil.

• Brett temperaturområde.

• Lämplig för låga temperaturer.

• Energibesparande genom lågt  
friktionsmotstånd.

• Lätt att pumpa.

• Ej hälsoklassad.

Specialfett för höga rotationshastigheter

Produktbeskrivning
Rivolta SKD 3501 är ett helsyntetiskt höghastighetsfett 
baserat på en metalltvål och en syntetisk olja. Produkten 
innehåller även ett additivsystem för att förbättra oxida-
tionsstabilitet, slitageskydd och korrosionsskydd. 

Användningsområden
- Höghastighetsfett för snabbroterande rullnings- och
  glidlager av alla slag, såsom t.ex. spindellager på
  verktygsmaskiner, textilmaskiner, precisionslager,
  elmotorlager.
- För smörjning av bultar, leder, kamskivor, glidytor och
  elektriska kontakter.
- Lågtemperaturfett för lager, styrningar etc.

Applicering
Rengör från andra fettrester så bra som möjligt innan 
applicering.

- Bulkprodukt: Applicera jämnt med en spatel eller en
  hård borste. Se till att ingen smuts kommer in.
- Patron: Från en fettspruta.

Materialkompatibilitet
Rivolta SKD 3501 är inte agressiv mot vanliga metaller, 
färger eller plaster. Den är kompatibel med alla tätningar 
som tål mineralolja. Blanda ej med andra fettyper.

Förpackningar
Patron 400g, Burk 1kg.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produk-ter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Konsistens pastös - - 

Färg ljusgrå - -

Lukt mild - - 

Densitet 1,0 g/ml DIN 51757 

Kin. viskositet basolja @+40°C 15 mm2/s DIN 51562-1

Kin. viskositet basolja @+100°C 5,5 mm2/s DIN 51562-1

Droppunkt >+190 °C DIN ISO 2176 

Bearbetad penetration 280-310 1/10 mm DIN ISO 2137

Sänkning av penetration <30 1/10 mm -

efter 100000 dubbelslag    

NLGI-klass 1,5 - DIN 51818

Temperaturområde -60 till +120 °C -

SRV-test*   DIN 51834  
Friktionskoefficient, µ 0,12 -     
Slitage kula 0,50 mm     
Slitage skiva <2 µm    

Pumpabilitet <25@-20°C kPa DIN 51805

 <45@-40°C kPa

 <110@-60°C kPa

Basoljeseparation <3 % vikt DIN 51817

Vattenresistens 1-90 - DIN 51807-1

Dn-värde 1 000 000 mm/min -

EMCOR, korosionsskydd 0-0 - DIN 51802

Kopparkorrosion 1-100 - DIN 51811


