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GREASIL MS 4 
GREASIL НА ОСНОВІ СИЛІКОНУ 
GREASIL MS 4 - це силіконове мастило-лубрикант 

на основі полідиметилсилоксану. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вигляд: біла напівпрозора паста 
Колір: безбарвно світло-сірий 
Основа: силіконова рідина середньої в'язкості 
Температура застосування: -55 +220°C 
Точка плавалення: >250° C 
Статичне проникнення: 210-260 
Динамічне проникнення: макс. 320 
Втрата від випаровування: <2% після 24 годин при 200°C 
Випаровування оливи: <4% після 24 годин при 200°C 
Діелектрична міцність: 20 кв/мм 
Діелектрична константа: 2,6 до 1 кГц 
Коефіцієнт опору: <1*10^ (13) Ом*см 
Опір дуги: 120 сек. 
Точка спалаху: >310°C 
Корозія металу: немає 
Зміна об'єму гуми: ±1% через 200 годин при 70°C 
Розведення: вуглеводень-хлорид-тулуол 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Механічна, гумова, пластмасова промисловість. 
Лабораторія електроніки, електротехніки, хімії. 
GREASIL MS 4 складається з силіконової рідини MS, яка зберігає стабільні характеристики в широкому 
діапазоні температур завдяки хімічним інерційним властивостям, стійкості до окислення та низькому 
коефіцієнту в'язкості. 
GREASIL MS 4 можна використовувати там, де звичайні продукти окислюються, випаровуються, 
змінюють в'язкість, руйнуються в агресивному хімічному середовищі та при високій або низькій 
температурі. 

 
ОПИС 
Змащення делікатного та високоточного обладнання (переривники, лічильники, затискачі для 
акумуляторів, ізолятори), які піддаються дії високої або низької температури. 
Захисний діелектрик електрично-електронних систем, затискачів батареї акумуляторів, лампових 
роз'ємів і клапанів. Хороша стійкість до окислення, корозії та вологи. 
Ущільнення для кабелів та електричних стяжок. 
Захисний лубрикант для прокладок, гумових сильфонів і шкіряних мембран. 
Антиадгезив для термозварювального обладнання – лубрикант для різьбових штампів при екструзії 
термопластичних матеріалів. 
Змащування з'єднань і клапанів, які піддаються впливу високої температури, кислот, лугів і високого 
вакууму. 
Водовідштовхувальний засіб, лубрикант, ущільнювач для насосів і двигунів. 
Ця сполука, яка називається COMPOUND, SOFT FILM (MIL-C-21567Nord), може використовуватися в 
Збройних Силах.  
 
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
Ретельно очистіть і видаліть будь-яку можливу не силіконову основу. 
GREASIL MS 4 можна наносити намащуючи, розподіляючи пензлем або розпилюючи (розбавляючи 
розчинником), за допомогою лубрикатора і т. д. відповідно до специфіки використання. 
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ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
GREASIL MS 4 не чутливий до морозу. Зберігається в добре закритій оригінальній тарі при температурі 
від 0 до 35°C, термін придатності продукту не менше 5 років від дати виготовлення. Для отримання 
додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з Паспортом безпеки або зверніться до нашого 
технічного відділу. 
 

УПАКУВАННЯ 
Тюбик Cod 30170/10 вага нетто 10 г (560 шт в коробці) 
Тюбик Cod 30180/25 вага нетто 25 г (125 шт в коробці) 
Тюбик Cod 30180/15 вага нетто 150 г (20 шт в коробці) 
Банка Cod 30170/01 вага нетто 1 кг (12 шт в коробці) 
Банка Cod 30170/05 вага нетто 5 кг 
Банка Cod 30170/25 вага нетто 20 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата останньої перевірки технічного паспорту: 03.06.2016 
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