
TEKNİK BİLGİFORMU 
KALSIYUM SABUNLU SARI GRES 
ÜRÜN TANIMI  

BORAX SARI GRES, Düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki ağır olmayan yük uygulamalarında etkin performans 
gösteren su dayanımı yüksek genel amaçlı kalsiyum sabunlu grestir. Performans arttırıcı katıklar ile tasarımı çeşitli 
uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama ihtiyacını karşılar.                                                                              

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI                                                    
*Oksidasyon ve paslanmaya karşı dayanım direnci sayesinde uzun servis aralığı sağlar.  
* Suya maruz kalan sistemlerde suyla yıkanıp gitmediğinden yağlamayı devam ettirir  
* Performans artırıvı katkı maddeleri ve lifli yapısı sayesinde metal yüzeylere yapışarak metali korur ve sarfiyatı azaltır.  
* Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı çeşitli uygulama alanlarında üstün yağlama sağlayarak sistemden akıp gitmez.  
*Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.  
*Genel amaçlı kullanım özelliği sayesinde ekonomiktir.  
*Toz ve diğer katı partiküllerin sisteme girişini engelleyerek kirliliği önler.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                    
Çalışma sıcaklığı 70°C’yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi 
uygulamalarında kullanımı uygundur. Hidrolik türbinlerin gres yağlanmasında tavsiye edilir.                                                                                                                                                   

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEST METOD                       TİPİK ÖZELLİKLER 
Renk  Sarı Sarı 
NLGI  2 3 

Sabun Cinsi  Ca Ca 
Damlama Noktası , ºC 

 
ASTM D 566 95 95 

Çalışma Sıcaklığı, ºC  70 
 

70 
 

İşlenmiş Penetrasyon, 25 ºC ASTM D 217   265-295 220-250 

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir. 

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI                                                                                                                                                    
Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara 
maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. 
Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal 
madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en 
yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.        

AMBALAJ TİPLERİ                                                                                    
500 GR, 1 KG, 4 KG, 14 KG, 200 KG 
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