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Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  

og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

MG-270  
Multifedt m/PTFE 

 
  
Beskrivelse:  

MG-270 er et lugtfrit fuldsyntetisk højtryksbestandigt smøremiddel med meget lav toksicitet. Produktet har optimale vedhæftende 

egenskaber og en stor krybeeffekt, da det indeholder PTFE-kugler, der trænger ind overalt.  

MG-270 er velegnet til smøring indenfor vedligeholdelses-, sukker-, papir- og tekstilfremstillingsindustrien.  

Produktet anvendes til dele som udsættes for stærke påvirkninger i form af svingninger og rystelser. F.eks. åbne tandhjul,  

tandstænger, kædehjul og kæder.  

Fortrinligt dør- og vindues smøremiddel. Kan normalt anvendes sammen med andre olier, da MG-270 er blandbar med de fleste 

organiske og syntetiske olier.  

MG-270 er neutral overfor de fleste typer af gummi, kunststof og lak. Det indeholder ikke metalsalte og modstår højtryksspuling 

og damp. Produktet er afvisende over for fersk- og saltvand, yder langtidsrustbeskyttelse og har god syremodstandsdygtighed.  

Egenskaber:  

• Højtryksbestandigt lyst fedt  

• fuld syntetisk  

• indeholder PTFE  

• vedhæftende  

• vandafvisende og rustbeskyttende  
• fra -30°C til +240°C  

Tekniske data: 

Varenr./Indhold:   13705 500ml spray 

Vægt:  349 g 

Farve:  Transparent/gul 

Temperaturområde: -30°C til 240°C 

Drivmiddel:  Propan/butan 

Base:  Syntetisk olie 

Flammepunkt (konc.): > 315°C 

Vægtfylde v/20°C: 0,70 g/ cm3 

Viskositet:  3000 cSt. 

Vandopløselighed: Ikke opløselig i vand 

Lever op til kravene i RoHs: Ja  

 

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes 

væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Produktet indeholder lavtkogende 

væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet. 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: info@kema.dk 

www.kema.dk 


