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Tuzlu ve tatlı suya, oksidasyona ve aşırı sıcağa ve soğuğa dayanıklı olacak şekilde üretilen denizcilik ürünlerimiz, hem su içinde hem de
su dışında, her boyuttaki ve şekildeki gemilerin ve destek ekipmanlarının - römorkörlerden çekme mavnalarına ve tekne fırlatmalarına
kadar - bakımı için kullanılır. .

Çevresel ve ekonomik kaygıları göz önünde bulunduran Jet-Lube'un denizcilik ürünleri, düzenleyici kurumların yüksek taleplerini ve
müşterilerimizin kendi spesifikasyonlarını karşılamaktadır. Ürünlerimiz işlerin sorunsuz yürümesini sağlar, bu nedenle koşullar ne
olursa olsun - Atlantik, Kuzey Kutbu, Pasifik ve bunların arasındaki her şey - makine ve ekipman sorunsuz çalışır - gemiyi, kargoyu
ve mürettebatı korur.

İster açık deniz sondajı için destek rollerinde isterse dünya çapındaki ticari filo için deniz gemilerinin operasyonunu yönetiyor olun,
Jet-Lube en iyi yağlayıcılar ve tutukluk önleyici, korozyon önleyici ürünler için kaynağınızdır. Gemi sahipleri, operatörler ve yöneticiler,
güvenilir, esnek ve çalışma ortamınızı gerçekten önemseyen bir üreticiye ihtiyaç duyar.

Jet-Lube, endüstriyel, denizcilik veya mobil vinç ve ekipman uygulamaları için suyla karışabilen ve biyo bazlı çevre dostu çok yüksek
performanslı ürünler üretmektedir. Bu ürünler ve Eko-Sertifikalı logosu ile tanımlanabilir.

HEDEFLERİMİZ
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ÜRÜNLER ÇALIŞMA ARALIKLARI

#202 Moly-Lith™ -18°C to 150°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Alco-EP™ ECF™ -23°C to 232°C ⁕ ⁕ ⁕

AP-1W™ -29°C to 288°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Arctic™ -54°C to 107°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

CB-2™ -18°C to 149°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Deacon 8875 Thin 65°C to 982°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

EZY-Open™ Liquid -23°C to 204°C ⁕

EZY-Pak™ Arctic -60°C to 400°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

EZY-Pak ™ Extreme -40°C to 399°C ⁕ ⁕

EZY-Turn ® # 196 -18°C to 215°C ⁕

EZY-Turn® H₂S -18°C to 204°C ⁕

Gear Guard™ 2°C to 175°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Gear Guard™ Aeresol -32°C to 175°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Marine Moly™ -185°C to 400°C ⁕ ⁕ ⁕

Marine Wire Rope & Hawser Grease -23°C to 163°C ⁕

Marine-MP™ -23°C to 163°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

MP Silicone Grease™ -57°C to 204°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

MP-50™ -185°C to 400°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Petro-Tape™  -240°C - 260°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Petro-Tape™ Nickel -267°C - 287°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕  ⁕

Silicone Compound DM™ -46°C to 204°C ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Wire Line Lubricant ECF™ -29°C to 260°C ⁕

WLD™ 2°C to 175°C ⁕ ⁕

WRL™ -40°C to 160°C ⁕ ⁕
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US Government/Military Specification Reference

550® MIL-PRF-907E

550® EXTREME MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type II

550®  EXTREME ALL-WEATHER MIL PRF-907F

MIL-PRF-81309F, TYPE II AND III, CLASS 2, GRADE B 

A-A-50493C, CLASSB, TYPE II

MIL-PRF-81309F, TYPE II AND III, CLASS 1 

MIL-C-16173E GRADE 3

A-A-50493C, CLASS B, TYPE I

ALCO-EP™ ECF™ MIL-PRF-18458C, TYPE I

ALCO-EP-73 PLUS™ MIL-PRF-18458C, TYPE I

EP WHITE GREASE MIL-PRF-18458C, TYPE I

GRAPHITE PETROLATUM SAE AMS2518D

KOPR-KOTE® AEROSOL MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type I 

KOPR-KOTE® ANTI-SEIZE MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type I 

MARINE WIRE ROPE AND HAWSER GREASE™ MIL-PRF-18458C, TYPE I

MOLY PETROLATUM MIL-PRF-83483D

NCS-30® MIL-PRF-907E

NIKAL® MIL-PRF-907E

MIL-PRF-907E

NAVSEAINST 9210.36B

NUCLEAR NONMETALLIC MIL-PRF-907E

PETRO-TAPE™ A-A-58092

RUST-GUARD™ MIL-16173E GRADES 1 AND 2

RUST-GUARD™ AEROSOL MIL-16173E GRADES 1 AND 2

SAE AS8660 (DM3)

MIL-DTL-21567B (DM2)

SS-30™ MIL-PRF-907E

WHITE KNIGHT™ MIL-PRF-907E

ZINC DUST PETROLATUM A-A-59313

Z-PLATE™ MIL-PRF-26915D

Z-PLATE™ AEROSOL MIL-PRF-26915D

769 LUBRICANT® BULK

769 LUBRICANT® AEROSOL

NIKAL® NUCLEAR

SILICONE COMPOUND DM™

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

mailto:info@bordoturk.com


#202 Moly-Lith™  Çok Amaçlı Gres w/ MoS2

Mikro ince molibden disülfür (MoS2), antioksidanlar ve pas önleyiciler içeren siyah, 
termal olarak kararlı, lityum 12-hidroksistearat sabunlu bir gres. #202 MOLY-LITH, ısı, 
su, hava koşulları, oksidasyon ve ağır yüklerin etkilerine karşı olağanüstü bir dirence 
sahiptir. Pas, korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içerir. #202 MOLY-LITH, kir, toz, 
yüksek nem, yağmur ve olumsuz sıcaklıkların sorun olduğu her yerde benzersiz 
koruma sağlar; son derece yapışkan, pompalanabilir ve kararlıdır.

Faydaları;
 Sürtünmeyi azaltan ve yüksek yük kapasitesi için Moly içerir
 Üstün metal yapışması
 Pompalanabilir
 Suya, ısıya, hava koşullarına ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
 Mükemmel çalışma kararlılığı

Hizmet Derecelendirmesi
 0°F ila 300°F   /  -18°C ila 150°C

UYGULAMALAR
 Rulmanlar
 Burçlar
 Şasi
 Universal Mafsallar
 Pivot Pimleri
 Genel Uygulamalar

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

mailto:info@bordoturk.com


Alco-EP™ ECF™ Aşırı Basınç Gresi

Norveç Sarısı ve birleşik Birleşik Krallık ve Hollanda E kategorilerini karşılamak için 
gereken biyolojik bozunma seviyesini sağlamak üzere seçilmiş sentetik ve bitkisel 
yağların bir karışımı ile birinci sınıf, son teknoloji ürünü, çok amaçlı kompleks gres 
kalınlaştırıcı. Kaplamasız, organik EP/aşınma önleyici katkı maddeleri, toleransların 
düşük ve/veya hızların yüksek olduğu yerlerde ALCO-EP ECF'nin kullanılmasına izin 
verir. ALCO-EP ECF ayrıca kompleks bazlı gresin doğal su direncini artıran polimer 
katkı maddeleri içerir. Pas ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır.

Faydaları;
 Kaplamasız, organik EP / Aşınma önleyici katkı maddeleri içerir.
 Üstün pas ve korozyon koruması sağlar
 Biyolojik olarak parçalanabilir
 Polimer katkı maddeleri içerir.
 Su geçirmez.

Hizmet Derecelendirmesi
 -10°F ila 450°F   /  -23°C ila 232°C

UYGULAMALAR
 Matkap Yakaları
 Takım Bağlantıları
 Rulmanlar

Uyumluluk
 MIL-G-18458B-SH

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

mailto:info@bordoturk.com


769 Lubricant® Yağlayıcı & Penetran

Tuzlu su, tuz spreyi veya diğer zorlu ortamların bulunduğu yerlerde kullanım için önde gelen çok amaçlı, 
nüfuz edici, yağlayıcı, nem uzaklaştırıcı ve korozyon önleyici ürün. 769 Yağlayıcı, çevre açısından güvenli, 
kullanımı kolay ve yanıcı olmadığında 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 film ile 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

Uyumluluk
 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.

mailto:info@bordoturk.com


AP-1W™ Düşük ve Yüksek Sıcaklık Çok Amaçlı Gres

Benton kilden formüle edilen AP-1W, düşük ve yüksek sıcaklık duyarsızlığı, 
erimemesi ve -20F (-29C) kadar düşük sıcaklıklarda aşırı kalınlaşmaması ile 
dikkat çekmektedir. Mekanik stabiliteye sahiptir, suya dayanıklıdır, yüksek stabilite
gösterir, metallere mükemmel yapışma sağlar, aşınmayı önler ve üstün depolama 
ömrüne sahiptir. AP-1W oksidasyon önleyiciler, sınır yağlayıcılar, korozyon önleyiciler 
ve metal deaktivatörleri içerir. Ağır hizmet tipi yağlayıcı performansı gerektiren aşırı 
servisler için pozitif koruma sağlar. Fırın zincirleri için idealdir.

Faydaları;
 Damlama noktası yok
 Şoka dayanıklıdır
 Yüksek film tabakası oluşturma gücüne sahiptir
 Güçlü yapışma özelliğine sahiptir
 Oksidasyon ve inhibitörler içerir
 Pompalanabilir
 Timken yükü – 40 lbs

Hizmet Derecelendirmesi
 -20°F ila 550°F   /  -29°C ila 288°C

UYGULAMALAR
 Rulmanlar
 Zincirler
 Prangalar
 Şasiler

 Mühürlü Montajlar
 Kayar Yüzeyler
 Genel Uygulamalar

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

mailto:info@bordoturk.com


Arctic™ Aşırı Düşük Sıcaklık Gresi

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, moly disülfür veya çinko oksit gibi katı katkı maddeleri içermez. 
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından zorlu çevresel temas gresleri için gerekli 
olan uygulama tuz püskürtme direnci ve pas testlerinden geçer.

Faydaları;
 285 ° F'lik bir damlama noktasına sahiptir
 Aşırı soğuk havada yüksek stabiliteye sahiptir.
 Su geçirmez
 Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 Pompalanabilir.
 Timken yükü - 60 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi
 -65 °F ila 225 °F /  -54°C ila 107°C

Uyumluluk
 150°F'de (66°C) 100 saat boyunca 

Kabuk Yuvarlanma Testini geçti ve 
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

 Burçlar
 Şasi
 Pivot Pimleri
 Genel Uygulamalar

UYGULAMALAR
 Matkap Yakaları
 Takım Bağlantıları
 Rulmanlar

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

mailto:info@bordoturk.com


CB-2™ Çok Amaçlı Gres

Çok amaçlı, yüksek sıcaklık, lityum 12-hidroksistearat sabunlu gres. Tereyağı kıvamı, metale yüksek oranda 
yapışmasını sağlar ve olağanüstü mekanik stabiliteye sahiptir. CB-2, çok amaçlı gres tipi bir yağlayıcı için 
neredeyse tüm gereksinimleri karşılayan NLGI 2 sınıfı bir gres standardıdır. CB-2'yi gerçekten çok yönlü bir 
ürün yapan diğer NLGI sınıflarında da mevcuttur. CB-2, ısı, su, oksidasyon ve ağır yüklerin etkilerine karşı 
olağanüstü bir dirence sahiptir. Suya dayanıklıdır, 390°F (199°C) düşme noktasına sahiptir ve korozyon ve 
oksidasyon inhibitörleri içerir. CB-2, kir, toz, yüksek nem, yağmur ve olumsuz sıcaklıkların kritik sorunlar 
olduğu her yerde koruma sağlar. 0°F (-18°C) ila 300°F (149°C) kadar düşük sıcaklıklarda verimli bir şekilde 
yağlayan tüm hava koşullarına uygun bir üründür. Daha düşük sıcaklıklar için, ARCTIC önerilir. Bilyalı, muylu, 
makaralı, gümüş kaplamalı, hareketli ve sürtünmesiz yataklar için idealdir.

Faydaları;
 Isıya, suya, oksidasyona ve ağır yüklere dayanıklı
 Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 pompalanabilir

Hizmet Derecelendirmesi
 0°F ila 300°F /  -18°C ila 149°C

UYGULAMALAR
 Matkap Yakaları
 Takım Bağlantıları
 Rulmanlar
 Yaylar

 Kızaklar
 Vidalı Krikolar
 Genel Uygulamalar

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

mailto:info@bordoturk.com


DEACON® 8875-THIN  Termal Reaktif Macun Sızdırmazlık Bileşeni

Deacon 8875-THIN, 1800F (982C) ve 5.000 PSI (345 Bar) değerine kadar termal reaktif macun mastiktir. 
En aşırı sıcaklık uygulamaları için tasarlanan bu ürün flanşlarda, dişli bağlantılarda veya conta örtüsü olarak 
kullanılabilir. Ekipman türleri arasında ısı eşanjörleri, türbinler, kazanlar, erişim kapıları, ekonomizör boruları, 
egzoz sistemleri, yakma fırınları, kanallar, evaporatörler, reküperatörler, kirlilik kontrol sistemleri ve basınçlı 
kaplar bulunur. Buhar, yağlar, hidrokarbonlar, egzoz gazları ve diğer çeşitli kimyasal ortamlara karşı dayanıklı 
olan Deacon 8875-THIN, çıkarılabilir kalır ve gelecekteki sökme / bakım işlemlerini engellemez. 8875-THIN, 
küçük boşlukları ve yüzey düzensizliklerini doldurmak için akacak, böylece flanş ve conta arasında bir conta 
oluşturarak contanın ömrünü uzatacaktır.

Faydaları;
 Isıya, suya, oksidasyona ve ağır yüklere dayanıklı
 Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 pompalanabilir

Hizmet Derecelendirmesi
 150°F (65°C) ila 1800°F (982°C) 5.000 psi'ye kadar (345 Bar)

UYGULAMALAR
 Flanşlar
 Contalar
 Bağlantı Parçaları
 Buhar Kazanları
 Basınçlı Kaplar
 Metal-Metal Bağlantılar
 Pompa Gövdeleri
 Egzoz Bağlantıları
 Kanallar

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

mailto:info@bordoturk.com


Easy-Clean® Alkali Temizleyici ve Yağ Çözücü

EASY-CLEAN (SIVI) alkali bazlı temizleyici/yağ giderici, hem güvenli hem de ozon dostu olurken karbon, 
gres, yağ ve diğer organik tortuları etkili bir şekilde çıkarabilen bir ürün sağlamak için temizlik maddelerini 
yeni geliştirilmiş emülsiyonlaştırma teknolojisiyle benzersiz bir şekilde birleştirir.

Faydaları;
 biyolojik olarak parçalanabilir
 Yanmaz
 Yanıcı değil
 Toksik değildir
 Suda çözünür
 1:1:1 Trikloroetan, Florokarbonlar veya SARA Başlık III, Bölüm 313, 

Kısım 372 listelenen bileşenleri içermez ve asit, klorür, fosfat veya 
TTO (Toplam Zehirli Organik Bileşikler) içermez UYGULAMALAR

 Rulmanlar
 Kablolar ve Halatlar
 Zincirler
 Açık Dişliler
 Matkap Çubukları

 Motor Bileşenleri
 Aletler
 Makine parçaları
 Enjektörler
 Genel Uygulamalar

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

mailto:info@bordoturk.com


Ezy-Pak™ Arctic Enjekte Edilebilir Bütünlük Bileşiği - Arktik Sınıfı

EZY-PAK ARCTIC (FKA EZY-PAK ™ #125), şiddetli kutup koşullarında kullanım için özel olarak 
tasarlanmıştır. Sentetik bağlayıcılar, silikon bazlı polimerler, inert dolgu maddeleri ve liflerden 
formüle edilen EZY-PAK ARCTIC, herhangi bir şekle uyacak, sızıntıların ve/veya yabancı maddelerin valf 
boşluğuna girmesini önleyecektir.

Faydaları;
 Toksik Değildir
 Sertleşmez
 Tehlikesizdir
 Mükemmel su direncine sahiptir
 Pompalanabilir
 Hidrokarbona dayanıklıdır

UYGULAMALAR
 Vanalar _Miller
 Flanşlar
 Rulmanlar
 Stuffing Boxes

Hizmet Derecelendirmesi
-75 °F ila 750 °F / -60°C ila 400°C

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

mailto:info@bordoturk.com


Gear Guard™ Moly ve Grafitli Açık Dişli Yağlayıcı

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için macun benzeri, viskoz bir yağlayıcı. GEAR GUARD ™ , metal gözeneklerine nüfuz 
etmek için özel olarak hazırlanmış, olağanüstü "kalma" özelliklerine sahip, ağır hizmet tipi bir bileşiktir. Maksimum yağlama 
ve darbe yükü koruması sağlar, dişli gürültüsünü azaltır, yağlar, dişli dişlerinin çizilmesini, kabarmasını veya kaynaklanmasını
önler; pürüzsüz, uzun ömürlü, ekonomik ve etkili bir kaplama sağlar. Siyah rengi, uygun kapsama alanını yönlendirerek kolay 
rötuş yapılmasını sağlar. GEAR GUARD, ısıya ve basınca karşı dayanıklıdır, hava koşulları nedeniyle yıkanmaz veya yıpranmaz 
ve tekrarlanan çalışmalardan sonra bozulmaz. İdeal zincirler - sürücüler. İdeal dişliler - silindir.

Faydaları;
 VOC veya ozon tüketen solvent içermez
 Damlama noktası yok
 Sürtünmeyi azaltan aşınma katığı içerir
 Şok yük koruması sağlar
 Kolayca akar
 “Stay-Put” özelliği vardır
 Moli içerir
 Pompalanabilir
 Pas önleyici katığı mevcuttur
 Neme dayanıklıdır
 Isıya ve basınca dirençlidir

Hizmet Derecelendirmesi
35°F ila 350°F / 2°C ila 175°C

UYGULAMALAR
 Kablolar 
 Halatlar
 Zincirler
 Stepneler
 Yaprak Yaylar

 Vida Dişlileri
 Esnek Kaplinleri
 Lider Pimleri
 Raflar Pinyonlar
 Vinçler
 Mikserler

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

mailto:info@bordoturk.com


Marine Grade Anti-Seize Metalik Olmayan Kaydırıcı ve Diş Yağlayıcı

Deniz ve açık deniz ortamları için yeni gereksinimleri karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, 
iletken olmayan, metalik olmayan sürtünme önleyici malzemeler karışımı. MARINE GRADE ANTI-SEIZE, 
Gemilerin Normal Çalışmasına İlişkin Tesadüfi Tahliyeler için Gemi Genel İzni (VGP) kapsamındaki gemi 
operatörleri tarafından en iyi yönetim uygulaması (BMP) olarak kullanım için çevre açısından tercih 
edilen yağlayıcılar kapsamına girer. Geleneksel yağlayıcılara kıyasla su ortamında olası olumsuz 
sonuçlarını en aza indiren biyolojik olarak bozunabilirlik, toksisite ve biyolojik birikim potansiyeli 
standartlarını karşıladığı gösterilen yağlayıcıları tanımlamak için kullanılan çevresel olarak kabul 
edilebilir yağlayıcı (EAL) gereksinimlerini karşılar. MARINE GRADE ANTI-SEIZE, galvanik korozyon 
potansiyelini azaltmak ve krom ve Inconel gibi hassas veya aşınmaya meyilli alaşımları korumak için 
özel olarak seçilmiştir. Bunlar, somun veya cıvataya zarar vermeden montajı ve demontajı kolaylaştıran 
parazitli kayan bileşenlerin yüzey koruyucu üzerindeki boşlukları ve kusurları doldurur.

Faydaları;
 Metalik bileşen içermez
 İletken değildir
 Çevre açısından güvenlidir
 Deniz ve açık deniz ortamlarının gereksinimlerini karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir

UYGULAMALAR
 Kazan Kapakları
 Contalar
 Sürgü Rayları
 Motor Montajı

Hizmet Derecelendirmesi
 (Somun Faktörü) - 0.15 – Karbon Çelik Alaşım @ 60.000 PSI Temas Stresi

OSPAR uyumlu, hem Birleşik Krallık'ta CEFAS hem de 
Norveç'te KPD/SFT tarafından tescil edilmiştir EKO-Uyumludur.

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Marine Moly™  Moli Yapıştır

Yatak sıcaklığını azaltmak için metal yüzeylere "kaplama" yaparak düşük sürtünme kalkanı sağlayan özel formüllü 
molibden disülfür (MoS2) deniz yağlama macunu. MARINE MOLY ™ çalışan parçaları korur, sürtünmeyi ve ısıdan 
donmayı önler. Çok inatçıdır ve sıcak yüzeylere akmadan veya akmadan fırça veya spatula ile uygulanabilir. İdeal 
dişliler - düz ve deniz şanzımanı.

Faydaları;
 Su geçirmez
 Erimez
 Aşırı hava unsurlarına dayanır
 Korozyonu önler
 300.000 psi güç
 Kurşunsuzdur

Hizmet Derecelendirmesi
 -300°F ila 750°F / -185°C ila 400°C

UYGULAMALAR
 Açık Dişliler
 Raflar Ve Kollar
 Kayar Ekipmanlar
 Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Marine-MP™ Çok Amaçlı Gres (Mor)

Hem ekonominin hem de performansın önemli olduğu çok sayıda yerleşik uygulama için ideal olan 
polimerlerle güçlendirilmiş karışık sabun, kalsiyum-lityum gres. MARINE-MP #2, çeşitli uygulamalar için 
tek gres kullanımı sağlamak üzere -10F ila 325F çalışma sıcaklığı aralığına sahip pürüzsüz, tereyağlı bir 
grestir. 
Suya dayanıklı, inatçıdır ve tuz spreyi, ısı, su, oksidasyon ve deniz kullanımında yaygın olan diğer olumsuz 
koşulların etkilerine karşı mükemmel bir dirence sahiptir. Sonuç olarak, bu ürün mükemmel performans 
sağlarken bakım maliyetlerini düşürecek ve envanteri basitleştirecektir. Sürtünme önleyici ve kaymalı 
yataklar için idealdir.

Faydaları;
 Su geçirmez
 Ağır yük EP Paketi
 pompalanabilir
 Timken Yükü - 55 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi
 -10°F to 325°F / -23°C to 163°C MILITARY - 915000103 CARD

UYGULAMALAR
 Açık Dişliler
 Raflar Ve Kollar
 Kayar Ekipmanlar
 Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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MP Silicone Grease™ Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon gres. MP SİLİKON GRES, denizcilik, otomotiv -
otomobil ve kamyonlar, uçak ateşleme sistemleri, elektrik tertibatları, kablo bağlantıları, akü terminalleri ve buji 
konektörlerinin yağlanması ve nemden korunması için idealdir. Hem plastik hem de metal parçalar için ayırıcı ve 
yağlayıcı olarak da kullanılabilir. Düşük uçuculuk ve inert özellikleri, çok çeşitli elastomerler ve plastikler üzerinde 
kullanılmasına izin verir.

(İstisna: Sıkma tüpü henüz Kanada veya Birleşik Krallık'ta sunulmamaktadır. MP Silikon tüp paketi boyutu şu 
anda YALNIZCA ABD etiketli ürün olarak üretilmektedir.)

Faydaları;
 NSF H-1 Kayıtlı ve Helal Sertifikalı
 Yüksek sıcaklıklarda karbonize olmaz
 Su geçirmez
 Toksik değildir
 Geniş sıcaklık aralığı
 Yarı saydam ve macun kıvamındadır.
 Oksidasyona ve tamamen bozulmaya karşı son derece dirençlidir.

Hizmet Derecelendirmesi
-70°F ila 400°F / -57°C ila 204°C NSF H1 Kayıtlı #127362

Dielektrik gücü: 29,7 kV (MIL-S8660C başına)
Dielektrik Sabiti: 2.78 (ASTM D150)

UYGULAMALAR
 Vanalar
 Ateşleme Sistemleri
 Elektrik Grupları
 Akü Terminalleri
 O Ringler
 Bujileri

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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MP 50™ Moly Yapışır

MP-50, yüksek oranda düşük sürtünmeli molibden disülfür (MoS2) içeren, erimeyen, yağlayıcı bir bileşiktir. Kalın bir macun 
olduğundan fırça veya spatula ile uygulanabilir. MP-50, tutukluk önleyici uygulamalar için -300°F (-185°C) ile 750°F (400°C) 
arasında bir performans aralığına sahiptir. Havaya maruz kalmayan mekanik bileşenlerde kullanıldığında, 2000°F'ye (1090°C) 
kadar iyi yağlama sonuçları beklenebilir. Molibden Disülfid, 600°F'ye (315°C) kadar olan çalışma koşullarında neredeyse 
inerttir. Gres aracı, normal yağlamayı bozarak sıkılırsa, çalışma yüzeylerini korumak için moly disülfid kalır. Mikroskobik 
boşlukları doldurarak sınırların yağlanmasına yardımcı olur. MP-50 “plakalar” metal yüzeyler, yüksek noktaları azaltır ve yük 
taşıma alanını arttırır. Yatak sıcaklıklarını azaltmak, çalışan parçaları korumak için düşük sürtünmeli bir kalkan sağlar, 
zedelenmeyi, sıkışmayı, yapışmayı ve ısıyla donmayı önler. MP-50 metal yüzeylere inatla yapışır.

MP-50, akma veya damlama olmadan doğrudan sıcak yüzeylere uygulanabilir. Tersine, 0°F (-18°C) kadar düşük sıcaklıklarda 
uygulanabilir. MP-50 suya dayanıklıdır, aşırı hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve suya, buhara, çoğu asit ve alkaliye maruz 
kalan parçalarda korozyonu önlemeye yardımcı olur.

Faydaları;
 Erimez
 Yüksek Sıcaklık >750°F (400°C)
 Korozyonu önler
 Su geçirmez
 Yüksek oranda MoS2 içerir
 Yapış-Kaymayı Önler
 Sürtünmeyi Düşürür

Hizmet Derecelendirmesi
-300°F ila 750°F / -185°C ila 400°C (Somun Faktörü) - 0.105 

Yüksek Krom Alaşımları @ 60.000 PSI Temas Stresi

UYGULAMALAR
 Genel Uygulamalar
 Flanşlar
 Mandreller
 Vanalar
 Pimler

 Şaftlar
 Dişliler
 Açık Dişliler
 Burçlar
 Spline’lar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Petro-Tape™ & Petro-Tape™ Nickel
Endüstriyel Sınıf PTFE İplik Conta Bandı

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) geçirmez. , 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 - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILAR İÇİN İDEAL.

PETRO-TAPE NICKEL, dişli boru bağlantılarının hızlı ve temiz sızdırmazlığını sağlayan kalın, birinci sınıf yoğunluklu bir banttır. 
PTFE tabanı, bağlantının doğal yağlanmasını sağlarken, nikel dolgusu, paslanmaz çelik tertibatlarda yaygın olan dişlerin gevşemesini 
önler. PETRO-BANT NİKEL ≥4 mil kalınlığındadır ve kolay tanımlama için gri bir pigment içerir ve onu düşük yoğunluklu, genel amaçlı 
diş sızdırmazlık bantlarından ayırır. AĞIR HİZMET - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILAR İÇİN İDEAL, ÖZELLİKLE PASLANMAZ ÇELİK.

Faydaları;
 Kullanımı kolaydır
 Hızlı ve kolay yırtılmaz – yıpranmaz
 Damlama yapmaz, akmaz veya kurumaz
 Anında kullanıma hazır
 Dayanıklıdır
 Güçlüdür
 Uzun raf ömrü
 Çok amaçlıdır
 Kendinden Yağlamalıdır

Hizmet Derecelendirmesi
 -400°F - 500°F / -240°C - 260°C (PETRO-BANT)
 -450°F - 550°F / -267°C - 287°C (PETRO-BANT NİKEL)

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

UYGULAMALAR
 Vanalar
 Bağlantı Parçaları
 Hidrolik Sistemler
 Yakıt Hatları

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Silicone Compound DM™
Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon bileşiği. 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 borusu boyutunda NLGI 2 dereceli 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
 Damlama noktası yok
 Yüksek yükler altında mükemmel çalışma kararlılığı
 Son derece suya dayanıklı
 Yüksek mukavemetli sıvı film
 Pompalanabilir
 Dow Corning 111 ile doğrudan eşleşme
 Dielektrik gücü-500 volt
 Timken yükü – 65 Lbs.
 Toksik değildir

Hizmet Derecelendirmesi
 -50°F ila 400°F / -46°C ila 204°C

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

UYGULAMALAR
 Vanalar
 Ateşleme Sistemleri
 Elektrik Grupları
 Akü Terminalleri
 O Ringler
 Bujileri

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Wire Line Lubricant ECF™ Tel Halat ve Zincir Yağlayıcı

Gres tipi bir yağlayıcının gerekli olduğu kablo hattı uygulamaları için benzersiz bir ürün. Wire Line Lubricant ECF, kaygan, 
elektrik ve örgülü hatlar için özel olarak formüle edilmiştir. Bu bileşik karışımı, Ospar Komisyonu-HOCNF (Uyumlu Açık Deniz 
Kimyasal Bildirim Formatı) Norveç "Sarı" ve birleşik Birleşik Krallık ve Hollanda "E" kategorilerini karşılamak için gereken 
biyolojik bozunma seviyesini sağlar.

Faydaları;
 Norveç için "Sarı" çevre uyumu kategorisindedir
 Biyolojik olarak parçalanabilirlik
 Biyotoksisite testini geçer
 H₂S
 Pas ve korozyonu önler
 Kolay akış
 Tel çekirdeğine nüfuz eder
 Uygulaması kolay
 İletken değildir
 Olağanüstü pas önleme gücüne sahiptir
 Geniş sıcaklık servisi
 Son derece suya dayanıklıdır.
 VOC içermez

Hizmet Derecelendirmesi
 -20°F ila 500°F / -29°C ila 260°C

UYGULAMALAR
 Vanalar
 Ateşleme Sistemleri
 Elektrik Grupları
 Akü Terminalleri
 O Ringler
 Bujileri

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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White Lithium Grease PTFE'li Çok Amaçlı Gres

Üstün performans ve koruma sağlayan birinci sınıf çok amaçlı gres. PTFE'li BEYAZ LİTYUM GRES uygulama alanına
nüfuz ederek ve ağır yüklere dayanacak, akmayan veya yıkanmayan uzun ömürlü bir koruyucu film oluşturur.

Faydaları;
 > 425 ° F'lik bir düşme noktasına sahiptir
 Yüksek lityum sabun içeriğine sahiptir.  > %10
 PTFE aşınma önleyici katkı maddeleri ile güçlendirilmiştir.
 Son derece suya dayanıklıdır.
 Pas ve korozyon önleyici özelliği vardır.
 Sıvı temasına karşı yüksek mukavemetli bir film tabakası oluşturur.
 Pompalanabilir.
 Timken yükü - 45 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi
 0°F ila 370°F/ -18°C ila 190°C

UYGULAMALAR
 Rulmanlar
 Kablolar ve Halatlar
 Açık Dişliler
 Kaplinler
 Vinçler
 Menteşeler

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

 Elektrik Antenleri
 Kablolar ve Halatlar
 Mandallar ve Yaylar
 Kilitler
 Fan Motorları
 Yaylar

mailto:info@bordoturk.com


WRL™ Halat ve Zincir Yağlayıcı

WRL ™ , sürtünme ve aşınmayı önlemek için tel halatların iç tellerini kaplar. Bu, daha uzun ömür, halat değişiklikleri için
daha az duruş süresi ve daha fazla üretim ile sonuçlanır.

Faydaları;
 Kurşun İçermez
 Tel halat ömrünü uzatır
 Yapışkan Değildir
 Pompalanabilir
 Su ile Yer değiştirir suyu tahliye eder
 Pas ve korozyona karşı korur

Hizmet Derecelendirmesi
 -40°F ila 320°F / -40°C ila 160°C

UYGULAMALAR
 Zincirler
 Tel Halatlar
 Kablolar ve Halatlar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile  iletişime geçebilirsiniz.
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Whitmore and Jet-Lube 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
Mr. Ahmet Portakal & Olgay Celal İğrek
E-mail: sales@bordoturk.com
Web:www.bordoturk.com/index
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