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FUNKTIONER  
 God smøre- og tætneevne  
 Lav flygtighed  
 Fremragende bestandighed overfor 

vand,kemikalier og lave 
temperature 

 
SAMMENSÆTNING 
 Silikoneolie 
 Uorganisk fortykkelsesmiddel 

Stift, ikke-smeltende silikonesmøremiddel 
 
AVENDELSER 
 Tætner og smører udstyr til kemiske processer. 
 Smøring af stopventiler, styreventiler strømningsmålerlejer, keramiske 

taphaner,brandslukkerventiler, vandbehandlingsudstyr, syntetiske 
gummipakninger og tætninger i produkter til høje temperaturer. 

 Tætning af under- og overtrykssystemer. 
 Smøring af O-ringe i kikkerter og teleskoper. Forhindrer tildugning af sarte 

linser. 
 
TYPISKE EGENSKABER 
Til forfattere af specifikationer: Disse værdier er ikke beregnet til anvendelse i 
specifikationer. De bedes henvende Dem til Deres lokale Dow Corning 
salgsrepræsentant, inden der skrives specifikationer for dette produkt. 

Test Egenskab  Enhed  Værdi 
 Farve  Hvid til grå 

gennemskinnelig 
 Fysisk natur  Stiv blanding 

ISO 2137 Indtrængning, ubearbejdet mm/10 175 til 210 
ISO 2137 Indtrængning, bearbejdet 60, 

maks. 
mm/10 260 

CTM 0033A A Udluftning, 24 timer; 200ºC % <0,5 
CTM 0033A B Fordampning, 24 timer; 200ºC % <2,0 
 Smeltepunkt ºC Ingen 

* CTM: Corporate Test Method, kopier af CTM'er kan rekvireres. 

 
PRÆSTATIONSDATA 
Opløselighed  
Dow Corning® High-Vacuum Grease 
er uopløseligt i vand, metanol, 
ætylalkohol, acetone, glykol og 
glycerin. Det kan dispergeres i 
petroleum, stoddard opløsningsmiddel, 
benzol, toluol, ætylæter eller 
petroleumsæter. 

Kemisk bestandighed Dow Corning 
High-Vacuum Grease er upåvirket af 
de fleste vegetabilske og mineralske 
olier, mange organiske 
sammensætninger og de fleste 
almindelige luftarter. Det er også 
bestandigt overfor de fleste 
vandholdige opløsninger af uorganiske 

baser. Egnetheden af Dow Corning 
High-Vacuum Grease bør altid 
afprøves inden materialet antages til 
almindelig ibrugtagning. 

FORHOLDSREGLER VED 
HÅNDTERING  
Kommer stoffet i øjnene, skylles 
straks grundigt med vand.  

Oplysninger om sikker anvendelse af 
produktet følger ikke med. Læs 
produkt- og sikkerhedsdatabladene og 
beholderens etiketter med oplysninger 
om sikker anvendelse, fysiske farer og 
sundhedsfarer, inden produktet tages I 
brug. Sikkerhedsdatabladet findes på 
Dow Cornings webside, 
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salte og overfor fortyndede syrer og  dowcorning.com. De kan også få 
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et eksemplar hos den lokale 
salgsrepræsentant for Dow Corning 
eller en distributør eller ved at 
kontakte den lokale Dow Corning 
Global Connection. 

HOLDBARHED OG 
OPLAGRING 
Dette produkt har en holdbarhed på 
60 måneder fra produktionsdatoen, 
hvis det oplagres ved eller under 20ºC 
i de uåbnede originalbeholdere. 
 
EMBALLAGE 
Produktet fås i forskellige standard 
beholderstørrelser. Detaljerede 
oplysninger om beholderstørrelser bør 
indhentes fra det nærmeste 
Dow Corning salgskontor eller 
Dow Corning forhandler. 
 
BEGRÆNSNINGER 
Dette produkt er hverken testet eller 
erklæret egnet til medicinske eller 
farmaceutiske anvendelser. 
 
SUNDHEDS- OG 
MILJØINFORMATION 
For at støtte kundernes behov for 
produktsikkerhed stiller Dow Corning 
en omfattende organisation af 
produktansvarlige og et team af 
specialister i sundheds-, miljø- og 
lovspørgsmål til rådighed i hvert 
område.  

Yderligere oplysninger fås på vor 
webside, dowcorning.com, eller ved 
henvendelse til den lokale 
repræsentant for Dow Corning. 

OPLYSNINGER OM 
BEGRÆNSET GARANTI – 
SKAL LÆSES 
OMHYGGELIGT 
Disse oplysninger gives i god tro og 
menes at være nøjagtige. Da vi ikke 
har indflydelse på anvendelsesbe- 
tingelserne og -metoderne, bør disse 
oplysninger imidlertid ikke erstatte 
kundens afprøvning af Dow Cornings 
produkter, som skal sikre, at de er 
tilstrækkeligt sikre og effektive og 
fungerer fuldt ud tilfredsstillende for 
den tiltænkte anvendelse. 
Anbefalinger vedrørende anvendelsen 
skal ikke opfattes som opfordringer til 
krænkelse af patentrettigheder.  
Dow Cornings eneste garanti er, at 
produktet opfylder de af  
Dow Cornings salgsspecifikationer, 
der var gældende på tidspunktet for 
levering. Deres eneste retsmiddel ved 
brud på denne garanti er begrænset til 
tilbagebetaling af købsprisen eller 
erstatning af et produkt, der viser sig 
at være anderledes end det er angivet i 
garantien. 

DOW CORNING FRASIGER SIG 
SÆRSKILT ENHVER 
UDTRYKKELIG ELLER 
UNDERFORSTÅET GARANTI 
FOR EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL ELLER 
SALGBARHED. DOW CORNING 
HÆFTER IKKE FOR 
HÆNDELIGE SKADER ELLER 
FØLGESKADER. 

We help you invent the future.™ 

dowcorning.com 

 


