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Szilikon olaj futópadhoz
RUBOSIL O-1000 közepes sűrűségű szilikonolaj

A futópadok nélkülözhetetlen kenőanyaga.
A nem megfelelő kenés a futópad és egyéb kondi gépek gyors tönkremeneteléhez vezethet. Megnövekszik a
súrlódó felületek közötti tapadás, ezáltal felmelegszik a futószőnyeg, a motor túlmelegedhet és a futószőnyeg
megnyúlhat. A motor túlterhelése a futópad motorját és a vezérlőegységet is károsíthatja aminek javítása nagy
költséggel jár.

A szilikon olajat futópadok futószőnyege és az alatta található csúszófelület kenésére használják, de a
csapágyak és forgó felületek olajozására is alkalmazható. A szilikonolaj kiválasztása mindig nagyon fontos a
legjobb kenőhatás elérése érdekében.
Kérjük mindíg vegye figyelembe a futópad gépkönyvében előírt szilikonolaj sűrűségére vonatkozó előírásokat és
annak megfelelően válassza ki a megfelelő sűrűségű olajat!

A futópad optimális kenésének elérése, a kenőolaj kiválasztása

Általában a közepes viszkozitású szilikonolajakat ajánljuk mivel a túl híg és finom szilikon olaj kicsapódik a
futószőnyeg szélére és a futópad kenése így viszonylag gyorsan megszűnik. A  túl sűrű szilikon olaj nem terül
jól, a felületek közötti súrlódási ellenállást nem tudja lecsökkenteni, a futószőnyeg nem csúszik kellőképpen és a
futógép tönkremeneteléhez vezethet. A közepes viszkozitású szilikon olajokkal kitűnő kenést lehet elérni, a
futópad élettartama megfelelő kenés mellett hosszú távon biztosított. Egyes futópad gyártók előírásai ettől
eltérhetnek, de erre is tudunk megoldást találni.

A RUBOSIL O-1000 futópad szilikon olaj kitűnő választás futópad vagy futógép kenéséhez.

Futógép, futópad kenése és olajozása

1./ a futópadot karbantartás és olajozás előtt minden esetben áramtalanítsuk !

2./ Oldjuk ki a futószőnyeg feszítőgörgő csavarjait és lazítsuk meg a futószőnyeget

3./ A laza futószőnyeg szélét emeljük meg, majd olajzó segítségével a szőnyeg alatti csúszófelületet
középvonalig cikk-cakk alakban olajozzuk meg. Ezt a műveletet a gumi futószőnyeg másik oldalán is el kell
végezni – emeljük fel a futószőnyeg széllét és a csúszófelület közepéig cikk-cakk alakban olajozzuk meg a
felületét.

4./ Feszítsük meg a futópad gumiszőnyeg feszítőgörgőjét úgy hogy a futószőnyeg megfelelően feszes legyen.

5./ A futópadot indítsuk el terhelés nélkül azért hogy az olaj szétterüljön és maximálisan befedje a
csúszófelületet és a futószőnyeg alját. Járassuk a gépet kb. 5 percig terhelés nélkül.

6./ Terhelés mellett próbáljuk ki a futógépet
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Futópad szilikon olaj
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Futópad olajozása
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Szilikon kenőolaj

Élemiszeripari szilikon öntőforma gyártás
VIDEÓ

Önthető kétkomponensű élelmiszeripari
szilikon termékek széles választékban és
kiszerelében raktárról kapható !

Futógép és futópad szilikonolaj termékünket megvásárolhatja :

Szilikon szaküzletünkben, cím és elérhetőségek

Bondex Kft szilikon szaküzlet – szilikonbolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás ipari és lakossági vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 h-tól – 16 h-ig, Sz-V: ZÁRVA

Telelefon / Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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