
Military Applications And Products



ÜRÜN GRUPLARI
ANTI-SEIZES

NSN MIL SPEC NATO

Kopr-Kote 8030-01-293-8703 MIL-PRF-907F

SS-30 8030-00-180-6315 MIL-PRF-907F

Nikal 8030-01-286-9536 MIL-PRF-907F

White Knight
MIL-PRF-907E 

SAE AMS2518D

Graphite Petrolatum 8030-01-044-5034 MIL-T-5544C ZX13

Moly Petrolatum 8030-00-087-8630
MIL-PRF-83483C (USAF)

 MIL-PRF-83483D

550 Extreme MIL-PRF-907F

Zinc Petrolatum 8030-00-292-1102 CID A-A-59313 (formerly MIL-T-22361)
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ÜRÜN GRUPLARI
SEALANTS

NSN MIL SPEC NATO

V-2

8030-00-209-8005 (225 gm) 

8030-00-201-0996 (473 ml) 

8030-00-515-2251 (950 ml)

MIL-PRF-907F S-716

TFW

8030-00-209-8005 (225 gm) 

8030-00-201-0996 (473 ml) 

8030-00-515-2251 (950 ml)

MIL-PRF-907F S-716
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ÜRÜN GRUPLARI
GREASES

NSN MIL SPEC NATO

Alco-EP 73 Plus
9150-99-224-8885 (3 Kg)

9150-00-350-6814 (16 Kg)

MIL-G-18458B (SH)

MIL-PRF-18458C,TYPE I
G460

Arctic

9150-99-250-7742 (50 gm tube) 

9150-99-224-8885 (950 ml) 

9150-99-220-2418 (3 Kg)

MIL-G-25537C

MIL-G-10924D

MIL-PRF-10924G

G 366

G 403

Silicone DM-3
9150-99-220-2421 (50 gm tube) 

9150-99-224-8408 (1 Kg)

MIL-PRF-23586F

SAE-AS8660(DM3)

MIL-DTL-21567B(DM2)

(S/S MIL-S-8660C)

S 736

769 Lubricant

915000261789 (475 ml)

8030-99-923-1633 (400 ml)

8030-00-181-7603 (16 Kg)

A-A-50493 (S/S FED SPEC VV-P-216C), MIL-C-81309E 

TYPE II, MIL-PRF-372D, MIL-C-81309 (S/S MIL-C-

23411A), MIL-PRF-16173E GRADE 3, MIL-PRF-81309F, 

TYPE ll AND lll, A-A-50493C, CLASS B, TYPE l

Rust Guard
8030-00-244-1297 (4 L)

8030-00-062-6950 (950 ml)

A-A-59295 (S/S MIL-PRF-62218B)

MIL-PFR-16173E Grade 1 & 2

C 632

C 632
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Jet-Lube, Askeri Sanayinin her alanı için çok çeşitli ve özel ürünler üretmektedir.

Başta normal bakım ve servis ürünleri olmak üzere, montaj ve bakım ürünleri ile aşırı soğuk veya sıcak uygulama alanlarından
tüm zorlu koşullarda kullanılabilen geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Jet-Lube, hem Mil-Spec hem de Nato gerekliliklerini aşacak şekilde test edilmiş ürünleriyle Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere
Kara Savunma Sitemleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetlerini desteklemekten büyük gurur duyar.

Jet-Lube, Askeri Spesifikasyonları karşılayan veya aşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Başta ABD Silahlı Kuvvetleri ve devamında ürünlerimizi kullanan tüm Silahlı Kuvvetlerin
operasyonlarına ve bakım programlarına hizmet etmekten ve yüksek standartları korumaktan gurur duyuyoruz.

GİRİŞ



Kopr-Kote (Industrial)
Bakır İçerikli Dişli & Vana Yağlayıcı Gres

Suya dayanıklı bir gres içinde dağılmış ve antioksidanlar, ayrıca pas ve korozyon önleyiciler ile güçlendirilmiş mikro boyutlu 
bakır pullar ve grafit kombinasyonundan üretilen düşük sürtünmeli, yapışma önleyici bir yağlayıcı.

KOPR-KOTE, metal-metal temasına karşı bir koruma sağlayarak, tutukluk ve korozyonu önler. Düzensizlikleri ve kusurları 
doldurur ve kaynaklamaya, sertleşmeye veya sertleşmeye karşı dayanıklıdır.

KOPR-KOTE, düşük sürtünme sağlar ve darbe ve şok yüklerini yastıklar. Parçacıklar arasındaki düşük kesme, yapışmayı azaltır 
ve minimum anahtar torku ile hızlı sökmeye izin verir. İpliklerden sıkılmaz, yapışmaz veya yıkanmaz.

Faydaları;
 Sürtünmeyi azaltır
 Kurşun veya çinko içermez
 Anahtar torkunu azaltır

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C

UYGULAMALAR
 Flanşlar
 Hırdavat
 Genel Uygulamalar
 otoklavlar
 Kompresörler - Kafa
 Egzoz Manifoldu Cıvataları
 Torna Merkezleri
 Pompa Gövdeleri
 saplamalar
 Boru Bağlantıları

 Deniz kirletici olarak sınıflandırılmamıştır - DOT Onayı CA2004080025
 NSF Kayıtlı H2 (No. 120923)*
 MIL-PRF-907F'ye uygundur
 RAYTHEON spesifikasyonu M8656839 Tip II ile uyumludur

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 30/case Cartridges - 14 OZ
 12/case Aerosol - 12 OZ
 1/4 LB - 24/case Brushtop Can
 1/2 LB - 12/case Brushtop Can
 1 LB - 12/case Brushtop Can
 1 GAL Pail - 8.9 LB
 2.5 GAL Pail - 22 LB
 5 GAL Pail - 44 LB

 Koşmayacak, damlamayacak veya yerleşmeyecek
 Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
 Uygun aerosol formunda mevcuttur (NSF H2 değil Aerosol)
 Büzülme, genleşme veya titreşimden etkilenmez

mailto:info@bordoturk.com


SS-30 ™ Extreme kelimenin tam anlamıyla birleşen ve kayan yüzeylere sahip bakır plakalı içeriği ile sıkışmaya, gevşemeye ve 
ısıyla donmaya karşı koruma sağlar. SS-30 Extreme'in yüksek bakır partikül içeriği, metal-metal teması önleyerek geniş 
sıcaklık, genleşme, büzülme ve döngüsel yükleme değişimlerinde yağlama kalitesini her zaman korur. SS-30 Extreme, 
karmaşık bir gres bazında homojenize edilmiş yüksek miktarda mikro boyutlu, saf bakır pulları içerir. Kurşun veya grafit 
içermez, karıştırma gerektirmez ve depoda ayrışmaz, çökmez, sertleşmez veya kurumaz. Anti-oksidanlar ve korozyon 
önleyiciler ile güçlendirilmiştir.

SS-30 Extreme, deniz altı armatürleri için özel olarak formüle edilmiştir ve onları çukurlaşma ve kırılmaya karşı korur. Çelik, 
dökme demir, pirinç, plastik, titanyum conta malzemeleri ve contalar dahil olmak üzere çok çeşitli benzer ve farklı metaller ve 
eşleşen parçalar üzerinde eşit derecede iyi çalışır. SS-30 iletkendir ve elektrik kontaklarını korozyondan korumada iyi çalışır.

Faydaları;
 Kurşun İçermez
 Tutuşma, ısıyla donma, gevşeme, pas ve korozyona karşı korur
 Kolayca fırçalanır.
 Hem ıslak hem de kuru yüzeylerde son derece yapışkandır.
 Metal-metal teması “Bakır Plakalar” önlemekte  oldukça etkilidir.
 İletkendir.

UYGULAMALAR
 Vanalar - Mil
 Bağlantı Parçaları
 Anahtar yuvaları
 Slaytlar
 Kılavuzlar

 MIL-PRF-907F
 NSN-8030-00-180-6315

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
 1/4 LB - 24/kutu Fırçalı Kutu - 1/4 LB
 50-55 GAL Davul - 500 LB
 1 GAL Kova - 10 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C

SS-30 Extreme
Sıkışma Önleyici ve İplik Yağlayıcı

mailto:info@bordoturk.com


NIKAL, aşırı sıcaklıklarda ve zorlu ortamlarda kullanım için üstün kaliteli bir yapışma ve conta bileşenidir. Bu olağanüstü 
bileşiğin taşıyıcısı, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında uçucu hale gelir ve dişli bağlantılarda nikel metalik bir kaplama 
biriktirerek metal-metal temasını önler ve tutukluk ve gevşemeye karşı koruma sağlar.

NIKAL, su penetrasyonu veya suyla yıkama yoluyla pasa karşı eşsiz koruma sağlayan yüksek kaliteli kompleks baz gresinde saf 
nikel pulu ve neredeyse inert dağılan bir katı içerir. NIKAL'deki katı madde paketi, birbirini izleyen katmanlara veya "sandviç"e
yerleşen bir parçacık matrisi üretir. Bu, katıların bir yağlayıcı, tampon ve conta görevi görmesini sağlar. Bu katman, sıkışma ve 
gevşemeye yol açan sıkıştırma altında kaynağa izin vermez.

NIKAL bakır, kurşun, grafit, klorürler veya diğer halojenler, fosfor veya silikonlar içermez. Bakır varlığında kararsız olan 
amonyak, asetilen ve vinil monomerleri ile güvenle kullanılabilir. NIKAL, sıcaklıklar 550°F'yi aştığında paslanmaz çelik 
uygulamalarında bir avantaj olan grafit içermez, çünkü grafit çeliği karbonlaştırarak çeliğin taneler arası korozyona karşı çok 
daha hassas hale gelmesine neden olabilir.

Faydaları;
 Pas ve korozyona karşı korur
 Kimyasal olarak etkisizdir
 Aside dayanıklıdır

UYGULAMALAR
 manifoldlar
 Fırın Menteşeleri
 Manway Çiviler
 Brülör İpuçları

 MIL-PRF-907F
 NSN-8030-01-286-9536

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/case Brushtop Can - 1 LB
 1/2 LB - 12/case Brushtop Can - 1/2 LB
 1/4 LB - 24/case Brushtop Can - 1/4 LB
 1 GAL Pail - 8 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65°F to 2600°F / -54°C to 1427°C

 Suyla yıkanmaya karşı güçlü dirençlidir.
 0°F'ye (-18°C) kadar fırçalanabilir
 Kurşun, bakır veya grafit içermez

Nikal
Yüksek Sıcaklıkta Tutuşma Önleyici ve Diş Yağlayıcı

mailto:info@bordoturk.com


White Knight 
Dişli & Vana Yağlayıcı Gres

Bu alüminyum kompleksi bazlı tutukluk önleyici, metal yüzeye inatla yapışarak metal parçaları sıkışma, aşınma, pas, korozyon 
ve ısıyla donmaya karşı korur. WHITE KNIGHT, başka hiçbir üründe olmayan emsalsiz bir güvenlik ve koruması sağlar.

Faydaları;
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 Pas ve korozyona karşı aşırı direnç
 Güçlü yapışma özellikleri
 pompalanabilir
 Timken yükü - 45 lbs.

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C

UYGULAMALAR
 - Pompa Dişlileri, Motorlar
 - Konveyör & Fırın Yatakları
 - Vana Tertibatları
 - Pres Montaj Tertibatları
 - Somunlar, Cıvatalar, Vidalar
 - Zincir Tahrikleri
 - Paslanmaz Çelik Fitingler
 - Boru Fitingleri
 - Contalar
 - Sonsuz Dişliler  MIL-PRF-907F

 NSF H1 Kayıtlı #048235 
 FDA Düzenlemesi CFR21, Bölüm 178.3570

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
 50-55 GAL Davul - 400 LB
 1 GAL Kova - 8 LB
 5 GAL Kova - 35 LB

White Knight 
Dişli & Vana Yağlayıcı Gres

mailto:info@bordoturk.com


GRAPHITE PETROLATUM, 900°F (482°C) altındaki sıcaklıklarda başta uçak motoru bujileri gibi  yüksek sıcaklığın olduğu tüm 
dişli bağlantı elemanlarının ve bağlantı parçalarının montajı veya sökülmesi sırasında sıkışmayı önlemeyi amaçla 
kulanılmaktadır

Petrolatum bileşeninin yüksek buharlaşma hızı nedeniyle, bu bileşik, buharların örneğin lensler, prizmalar ve diğer optik 
elemanlar gibi ilgili bileşenleri olumsuz etkileyebileceği optik aletler gibi ekipmanın dişli veya dişli olmayan bileşenlerinde 
kullanım için uygun değildir. GRAPHITE PETROLATUM alüminyum, demir, magnezyum, çinko veya kadmiyum alaşımlarının 
veya kaplanmış yüzeylerin korozyonunu artırabilecek grafit içerir ve galvanik korozyon koşullarının mevcut olduğu yerlerde bu
metallerle temas halinde kullanılmamalıdır. GRAPHITE PETROLATUM buji terminalleri veya elektrotlarla temas etmemelidir.

Faydaları;
 Sürtünmeyi azaltır
 Anahtar torkunu azaltır
 Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
 Suya karşı dayanıklıdır.

UYGULAMALAR
 Bujiler
 Hırdavat

 SAE-AMS-2518 (eski adıyla MIL-T-5544C)
 NSN-9150-99-910-0528 (500 gr kutu)
 NATO-ZX13

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 900 °F / -54°C ila 482°C

Graphite Petrolatum
Anti-Seize

mailto:info@bordoturk.com


MIL-T-83483B Askeri Spesifikasyonunun gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir. MOLY PETROLATUM'un kullanım amacı, 
800°F'nin altındaki sıcaklıklarda uçak motoru bujilerinin ve dişli bağlantı elemanlarının ve bağlantı parçalarının montajı veya 
sökülmesi sırasında sıkışmayı önlemektir. Parçaların benzer veya farklı metallerden imal edilmiş bileşenlerle birleştiği ideal bir 
kayma önleyici iplik bileşimidir. Ayrıca 800°F'nin altındaki metal yüzeylere korozyon koruması sağlaması amaçlanmıştır.

Bu bileşik, daha yüksek sıcaklık koşullarında (1000°F ve üzeri) bağlantı elemanlarının veya bitişik malzemelerin korozyonuna 
neden olabilecek MoS2 içerdiğinden. Buna göre, daha yüksek sıcaklıklarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Yüksek sıcaklık 
uygulamaları için NIKAL NUCLEAR kullanılmalıdır.

Faydaları;
 Kurşun içermez
 Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
 Suya dayanıklıdır.
 Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır.

UYGULAMALAR
 Bujiler
 Contalar
 bağlantı elemanları
 Vanalar - Mil

 MIL-PRF-83483C'yi (USAF) karşılar
 NSN-8030-00-087-8630

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 800 °F / -54°C ila 427°C

8030-00-087-8630

Moly Petrolatum
Uçak Bujisi Sıkışma Önleyici ve Dişli Yağlayıcı

mailto:info@bordoturk.com


Geniş bir sıcaklık aralığında çok çeşitli uygulamalar için koruma sağlamak üzere birleştirilmiş korozyona dayanıklı kalsiyum 
sülfonat kompleksi bazında molibden disülfid ve yüzeyi modifiye edilmiş sentetik grafit dengesini kullanan gelişmiş bir 
formülasyona sahiptir. 550 EXTREME, petrokimya tesisi bakım ihtiyaçları için ideal bir üründür. Bileşimi, sıkışmaya ve ısıyla 
donmaya karşı maksimum koruma sağlar. 550 EXTREME, montaj ve demontaj işlemlerini kolaylaştırır ve zamandan tasarruf 
sağlar. Pas, oksidasyon ve korozyona karşı koruma sağlar. Sertleşmeyecek, buharlaşmayacak veya çökmeyecektir.. İnceltme 
gerektirmez.

550 EXTREME’in içeriğinde, etkili pas ve korozyon önleyicilerle güçlendirilmiş ve doğal aşınma önleyici özellikler sağlayan 
karmaşık bir baz gres kullanır. Her temel yapışma önleyici, düşük sürtünmeli bileşen, 550 EXTREME'e önemli özellikler ve 
özellikler sağlar. Ek bir fayda olarak, %40'tan fazla molibden disülfid içeren tutukluk önleyici bileşiklerle karşılaştırıldığında, 
550 EXTREME'nin sürtünme katsayısı sıcaklığa daha az duyarlıdır. Yüksek molibdenli ürünler, sıcak tork cıvataları 250°- 400°F 
arasında olduğunda önemli sürtünme işlevi düşüşlerine sahip olabilir.

Faydaları;
 VOC içermez.
 Grafit gövde salmastraları ile birlikte kullanıldığında 

API 622 Düşük “E” kriterlerine uygunluğu artırır
 Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
 Kurşun içermez
 Büzülme, genleşme veya titreşimden etkilenmez

UYGULAMALAR
 Vanalar - Mil
 Bağlantı Parçaları
 Anahtar yuvaları
 Slaytlar
 Kılavuzlar

 MIL-PRF-907F
 Raytheon Spesifikasyonu - M8656839 Tip III

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 Tüp - 6 OZ
 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
 3.5 GAL Kova - 25 LB
 50-55 GAL Davul - 500 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 Uygulamaları/Hizmetleri Seçin: 2400°F (1316°C)
 Yağlayıcı olarak veya yağlayıcı olarak fırçalanabilir: -10°F (-23°C)
 Statik Uygulamalar: -265 °F (-165°C)
(Kriyojenik uygulamalardaki bileşen literatür verilerine dayanmaktadır)

550 Extreme
Metalik Olmayan Diş Yağlayıcı

mailto:info@bordoturk.com


Metal yüzeylerde korozyon koruması sağlar. ZINC DUST PETROLATUM sürtünmeyi azaltır ve anahtar torkunu azaltır. 
Alüminyum veya alaşımlarından imal edilen, benzer veya farklı metallerden imal edilen bileşenlerle birleşen dişli veya dişsiz
bileşenlerin montajı veya demontajı sırasında sıkışmayı önlemek için ideal olarak kullanılır. Ayrıca metal yüzeylere korozyon 
koruması sağlaması amaçlanmıştır.

Faydaları;
 Galvanik korozyonu önler
 Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir
 Suya dayanıklıdır.
 Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır

UYGULAMALAR
 Flanşlar
 Hırdavat
 Genel Uygulamalar
 Contalar
 bağlantı elemanları
 Akü Terminalleri
 pabuçlar
 Slaytlar
 Sigorta Klipsleri

 CID A-A-59313 (formerly MIL-T-22361)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1 LB - 12/case Plugtop Can - 1 LB
 1/2 LB - 12/case Brushtop Can - 1/2 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65°F to 788°F / -54°C to 420°C

Zinc Dust Petrolatum
Sıkışma Önleyici ve Diş Yağlayıcı

mailto:info@bordoturk.com


Ani basınçlandırmanın istendiği veya gerekli olduğu durumlarda içme suyu, sıvılar ve gazlar ile kullanım için yumuşak 
sertleşen, petrol bazlı olmayan çok amaçlı bir bağlantı bileşeni. V2, artan diş yağlaması nedeniyle daha sıkı derz makyajı için 
PTFE ve benzersiz doğal dolgu maddeleri içeren, suya dayanıklı, leke bırakmayan, az kokulu bir dolgu macunudur.

Faydaları;
 NSF P-1 Kayıtlıdır.
 Anında basınçlandırmaya izin verir.
 Petrol bazlı değildir.
 PTFE ve doğal dolgu maddeleri içerir
 Suya dayanıklıdır.
 İçilebilir su ile kullanım için uygundur.
 Yanıcı değildir.
 Kokusu hafiftir.
 0°F'ye (-18°C) kadar fırçalanabilir.

UYGULAMALAR
 Bağlantı Parçaları
 Boru Eklemleri

 MIL-TT-S-1732
 Nato S-716
 UNIFORM PLUMBING CODE: U.S. IAPMO File #1282
 ULC Listed for petroleum products
 NSF Registered P1 Reg. #121265
 Conforms to assembly bill 1953

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1/2 Pint - 12/case Brushtop Can - 8 FL OZ
 1 Pint - 12/case Brushtop Can - 16 FL OZ
 1 GAL Pail - 8 LB
 2.5 GAL Pail - 25 LB
 5 GAL Pail - 35 LB
 50-55 GAL Drum - 400 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -70°F to 500° F / -57°C to 260°C

V2
PTFE'li Çok Amaçlı Diş Sızdırmazlık Ürünü

mailto:info@bordoturk.com


NPT boru bağlantı parçalarının sızdırmazlığı ve korunması için sertleşmeyen yumuşak set, toksik olmayan diş sızdırmazlık 
maddesi. TFW, basınçlı hava, doğal gaz, su ve yangın sprinkler sistemlerinde kullanılan boruları sızdırmaz hale getirmek için 
özel olarak formüle edilmiştir. TFW, diğer sıvı ve hava uygulamalarında da çalışır. TFW, uygulama üzerine sızdırmazlık 
performansı sağlar ve özellikle dişli bağlantıları iç basınçtan kaynaklanan sızıntılara karşı yalıtmak için formüle edilmiştir. 

TFW kurşun veya zararlı metal içermez ve içme suyu hatlarında kullanım için güvenlidir. TFW, Tek Tip Tesisat Kodu (IAPMO), 
Dosya Numarası 1282 altında listelenmiştir. TFW, Federal Spesifikasyon TT-S-1732 ve İngiliz Standardı 6920'nin 
gereksinimlerine uygundur: Bölüm 1 ve 2. TFW, FBC ™ Sistem Uyumludur.*
• FBC ™Sistem Uyumluluğu, bu ürünün FlowGuard Gold ® , BlazeMaster ® ve Согzап ® boru sistemleri ve TempRite ® 

Teknolojisi ile yapılan ürünlerle kimyasal uyumluluğunu sağlamak için bu ürünün test edildiğini ve sürekli olarak izlendiğini
belirtir. e Logo, FBC ™ , FlowGuard Gold® , BlazeMaster® , Corzan® ve TempRite® , Lubrizol Advanced Materials, lnc.'nin
ticari markalarıdır ve onun iştirakleri.

TFW, CPVC, PVC ve ABS'de kullanılabilir.

Faydaları;
 Galvanik korozyonu önler
 Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
 Suya dayanıklıdır.
 Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır

UYGULAMALAR
 Genel Uygulamalar
 Bağlantı Parçaları
 Boru Eklemleri

 AB 1953 kurşun gereksinimlerine uygundur
 Tek Tip Tesisat Kodu (IAPMO) Dosya No. 1282 altında listelenmiştir
 Federal Spesifikasyon TT-S-1732'ye uygundur
 İngiliz Standardı 6920, Bölüm 1 ve 2'nin gereksinimlerine uygundur
 CALIFORNIA Halk Sağlığı Departmanı uyumlu (Yöntem v1.2)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 1/4 Pint - 24/case Brushtop Can - 4 FL OZ
 1/2 Pint - 12/case Brushtop Can - 8 FL OZ
 1 Pint 12/case Brushtop Can - 16 FL OZ
 1 GAL Pail - 8 LB
 50-55 GAL Drum - 400 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 Fırçalanabilirlik: 0°F (-18°C)
 Sıcaklıklar: 500°F (260°C)
 Basınçlar: 10.000 psi - sıvılar, 2.000 psi - gazlar

TFW
PTFE'li Çok Amaçlı Diş Sızdırmazlık Ürünü
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Pas ve oksidasyon inhibitörlerinin uyumlu bir karışımının yanı sıra maksimum performans özellikleri için aşırı basınç ve
aşınma önleyici katkı maddeleri içeren birinci sınıf, son teknoloji ürünü, çok amaçlı alüminyum kompleks içeren bir grestir. 

Kaplamasız, organik EP/aşınma önleyici katkı maddeleri, ALCO-EP-73 PLUS ™ 'ın toleransların düşük olduğu ve/veya hızların 
yüksek olduğu yerlerde kullanılmasına izin verir. ALCO-EP-73 PLUS ayrıca polimer katkı maddeleri içerir; Pas ve korozyona 
karşı son derece dayanıklıdır ve deniz altı uygulamaları da dahil olmak üzere yüksek nemli alanlarda kullanım için idealdir.

Pas ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve deniz altı uygulamaları da dahil olmak üzere yüksek nemli alanlarda 
kullanım için idealdir. 

Faydaları;
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 Pas ve korozyona karşı aşırı direnç
 Güçlü yapışma özellikleri
 pompalanabilir
 Timken yükü - 45 lbs.

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -25°F ila 450°F  /  -32°C ila 232°C

UYGULAMALAR
 Matkap Yakaları
 Takım Bağlantıları
 Rulmanlar

 MIL-G-18458B-SH
 MIL-PRF-18458C
 NATO G-460
 NSN-9150-99-224-8885 (3 Kg) 
 NSN-9150-00-350-6814 (16 Kg)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 30/case Cartridges - 14 OZ
 50-55 GAL Drum - 400 LB
 15 GAL Keg - 120 LB
 5 GAL Pail - 35 LB

Alco-EP 73 PLUS
Aşırı Basınç Gresi
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ARCTIC, aşırı sıcaklık aralığına sahip mükemmel bir servis gresidir ve yağlama özelliklerinde bozulma olmadan soğuğa 
direnmesine ve yine de yaz veya diğer yüksek sıcaklıklara dayanmasına izin verir. Nem, buz ve yol tuzları gibi çevresel 
temaslara sertleşmeden, yıkanmadan veya bozulmadan direnecektir. ARCTIC, 285 °F (141 °C) damlama noktasına sahip susuz, 
kalsiyum 12-hidroksistearat bir grestir. Grafit, moli disülfür veya çinko oksit gibi katı katkı maddeleri içermez. Ayrıca, ABD 
Hükümeti tarafından zorlu çevresel temas gresleri için gerekli olan uygulama tuz püskürtme direnci ve pas testlerini de geçer.

Faydaları;
 285 ° F'lik bir düşme noktasına sahiptir
 Aşırı soğuk hava stabilitesi kararlıdır.
 Suya dayanıklıdır.
 Pas ve korozyon önleyiciler ile uyumludur.
 Yüksek mukavemetli sıvı film oluştrur.
 Aşırı yapışma özelliğine sahiptir.
 pompalanabilir
 Timken yükü - 60 lbs.

UYGULAMALAR
 Rulmanlar
 Burçlar
 şasi
 Pivot Pimleri
 Genel Uygulamalar
 Matkap Yakaları ve Takım Bağlantıları

 150°F'de (66°C) 100 saat Shell Roll Test’ini geçti 
Federal Test Yöntemi Standardı No. 791B, Yöntem No. 
3454.2 "Otomotiv ve Kamyon Tekerlek Rulman Greslerinin 
Sızıntı Eğilimleri" ve ASTM 1263'ü geçti.

 MIL-G-25537C NATOG366

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 30/kutu Kartuşları - 14 OZ
 5 GAL Kova - 35 LB
 50-55 GAL Davul - 400 LB

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -65 °F ila 225 °F /  -54°C ila 107°C

Arctic
Aşırı Düşük Sıcaklık Gresi
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Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon bileşik. SILICONE COMPOUND DM ™ 'nin düşük uçuculuğu, 
erimeyen koyulaştırıcısı ve yüksek dielektrik mukavemeti, onu neme dayanıklı ateşleme sistemleri, buji bağlantıları, elektrik 
tertibatları, kablo ve akü terminalleri ve diğer benzer uygulamalar için tercih edilen bileşik haline getirir. Boru bağlantıları
ideal - kablo.

(NOT: Sıkma Tüp boyutunda NLGI 2 sınıfına sahip bir Silikon Gres arıyorsanız – uygulamaya uygunsa MP Silikon Gres (32460) 
öneririz. İstisna - Silikon Bileşik DM ve MP Silikon Gres için Sıkma boruları henüz Kanada veya Birleşik Krallık'ta sunulmaktadır. 
Silikon Bileşik DM3 ve MP Silikon sıkma tüpü paketi boyutu şu anda YALNIZCA ABD etiketli ürün olarak üretilmektedir.)

Faydaları;
 NSF H-1 Kayıtlı ve Helal Sertifikalı - DM2 / DM3
 Düşme noktası yoktur ve Toksik değildir.
 Yüksek yükler altında mükemmel çalışma kararlılığı
 Son derece suya dayanıklı
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 Pompalanabilir ve Timken yükü – 65 Lbs.dir.
 Dow Corning 111 ile doğrudan karşılaştırma
 Dielektrik gücü-500 volt

UYGULAMALAR
 Vanalar - Mil
 Genel Uygulamalar
 Ateşleme Sistemleri
 Elektrik Grupları
 Akü Terminalleri
 O-ringler
 Bujiler

 MIL C-21567A (DM-2)
 MIL S-8660C (DM-3)
 NATO #S-736
 NSF H1 Registered #132225 (DM 2), # 132224 (DM 3)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 Tüp - 5 OZ (DM3)
 5 GAL Kova - 35 LB (DM2)

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -50°F to 400°F / -46°C to 204°C

Silicone Compound DM 3
Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı
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Tuzlu su, tuz spreyi veya diğer zorlu ortamların bulunduğu yerlerde kullanım için önde gelen çok amaçlı, delici, yağlayıcı, nem 
uzaklaştırıcı ve korozyon önleyici ürün. 769 Yağlayıcı, çevre açısından güvenli, kullanımı kolay ve yanıcı olmadığı için toplam 
performans sağlar. Yağlar: Üstün yağlama koruması ve aşınma önleyici özellikler sağlayan külsüz aşırı basınç katkı maddeleri 
ve son derece rafine yağlama yağları içerir. Nüfuz eder: Paslanmış ve donmuş metal parçalar saplamalar, somunlar, vidalar, 
pimler, bağlantılar, üstün sürünebilirlik sayesinde kolayca gevşetilir. Nemi Giderir: Nem, hapsolmak yerine kaldırılır ve yer 
değiştirir. Yüzeylerin gözenekleri ve yarıkları nemden arındırılır ve ilave nemin yapışmasını veya girmesini önleyen yağsız ince
bir filmle kaplanır. Pas ve Korozyonu Önler:

Faydaları;
 Yanıcı değildir.
 Çok amaçlı kullanımlara uyumludur.
 Buharlaşmaz
 Florokarbon içermez
 Asla sertleşmez veya kurumaz
 Silikon içermez

UYGULAMALAR
 Genel Uygulamalar
 Takım Bağlantıları
 Hırdavat
 Deniz

 NSF H2 Kayıtlı #137551 (Dökme), #137644 (Aerosol)
 MIL-PRF-81309H (Aerosol) Tip II ve III, Sınıf II, CO2 Derecesi 
 MIL-PRF-81309H (Dökme) Tip II ve III, Sınıf I 
 MIL-C-16173E Derece 3 
 MIL-C-23411A VV-P-216B CID AA-50493C Sınıf B Tip I

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 12/case Aerosol - 12 OZ
 12/case Trigger Sprayer - 16 OZ
 1 GAL Pail - 8 LB
 5 GAL Pail - 35 LB
 50-55 GAL Drum - 400 LB

769 Lubricant
Yağlayıcı ve Penetran
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Nemi ve korozyonu etkili bir şekilde dışarıda tutmak için tek tip, ince mumsu bir film halinde kuruyan özel, su ile yer 
değiştiren bir formül. RUST-GUARD, su, yüksek nem veya tuz spreyi gibi zorlu çevre koşullarında bile tüm metal ve alaşımlı 
yüzeylerde uzun süreli koruma sağlar. Hammaddeler, yeni işlenmiş parçalar, aletler, borular, bağlantı parçaları, vanalar vb. 
üzerinde depolanma veya nakliye sırasında koruyucu kaplama olarak hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.

Faydaları;
 Toksik değildir.
 Ekonomiktir.
 Nemin yerini alarak derinlemesine nüfuz eder
 Pas ve korozyonu önler
 İç/Dış mekan kullanıma uygundur.
 çatlamaz / soyulmaz
 Kolayca kaldırılabilir.

UYGULAMALAR
 Genel Uygulamalar
 Boru Hatları
 Boru Bağlantıları
 Makine parçaları
 Deniz

 Conforms to MIL-PRF-16173E (Grades 1 and 2)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 12/case Aerosol - 11 OZ
 1 GAL Pail - 8-10 LB
 5 GAL Pail - 35 LB
 50-55 GAL Drum - 600 LB

Rust-Guard
Paslanma önleyici
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PETRO-TAPE, sağlam, inert ve oldukça dayanıklı bir banttır. Buhar, tuzlu su, hava, yakıtlar, soğutucu akışkanlar, asitler ve 
alkaliler (sülfürik, hidroklorik, nitrik, sodyum hidroksit ve kromik dahil), çözücüler (gazyağı, uçak yağları, benzin, dizel, karbon 
tet. ve temizleme sıvıları dahil) geçirmezdir. , gazlar (sıvı ve gaz halindeki oksijen, hidrojen, amonyak, freon, klor, propan, 
doğal gaz, bütan, asetilen ve nitrojen dahil). PETRO-TAPE ≥3 mil kalınlığındadır ve kolay tanımlama için açık yeşil bir pigment 
içerir. AĞIR HİZMET İÇİN - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILARDA İDEALDİR.

PETRO-TAPE ve PETRO-TAPE NICKEL'in kullanımı kolay, hızlı ve temizdir. Sadece borunun etrafına bir tur bant sarın, kırmak ve 
birleştirmek için gerin. Beklemeye gerek yok. Derzler monte edildikten sonra basınç testi veya servis için hemen hazırdır. 
Gelecekteki sökme işlemi hızlı ve kolaydır. Damlama yapmaz, akmaz veya kurumaz. Koruyucu özelliklerini süresiz olarak 
koruduğu için şimdi veya yıllar sonra anında kullanıma hazırdır.

(Oksijen servisi için uygundur.)

Faydaları;
 Kullanımı kolay
 Hızlı ve kolay yırtıIır
 Anında kullanıma hazır
 Dayanıklı
 Güçlü
 Uzun raf ömrü
 Çok amaçlı
 Kendinden Yağlamalı

UYGULAMALAR
 Vanalar - Mil
 Bağlantı Parçaları
 Hidrolik Sistemler
 Yakıt hatları

 MIL-T-27730A (PETRO-BANT)
 Kanada ULC Listesinde (PETRO-TAPE)
 2.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-TAPE)
 CID AA-58092 (PETRO BANT NİKEL)
 10.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-BANT NİKEL)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.

AMABALAJ 
 200 Rulo/Paket - 1/2” x 180”
 200 Rulo/Paket - 1/2" x 540”
 200 Rulo/Paket - 3/4" x 540«
 200 Rulo/Paket - 1” x 540”
 200 Rulo/Paket - 1/2" x 540" (NİKEL)

Çalışma Sıcaklık Aralığı
 -400°F - 500°F / -240°C - 260°C (PETRO-TAPE)
 -450°F - 550°F / -267°C - 287°C (PETRO-TAPE NİKEL)

Petro-Tape & Petro-Tape Nickel
Endüstriyel Sınıf PTFE İplik Conta Bandı
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Whitmore and Jet-Lube Defence&Transportation Products Official Distributor

Bordo İç ve Diş Ticaret Limited Şirketi.
The Paragon Plaza No:3 Kat:23 06530Çukurambar - Çankaya – Ankara
Tel: +90.312 258 63 43
Fax:+90.312 284 41 63
E-mail: sales@bordoturk.com
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