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Oblasť použitia:
Ideálne mazivo na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri  
zvýšených prevádzkových tlakoch, nízkych a stredných teplotách a najmä ex-
trémne vysokých otáčkach.

Spôsob použitia :
Mazivo aplikujte ručným lisom alebo pomocou bežných mazacích zariadení
(NLGI-2) priamo na určené miesta.

Vlastnosti výrobku :
Viacúčelové syntetické plastické mazivo zahustené lítiovým komplexným
mydlom, použiteľné za nízkych a stredných prevádzkových teplôt a najmä pri
vysokých rýchlostiach.

• Schopnosť znášať zvýšené tlaky
• Veľmi malé krútiace momenty pri nízkych teplotách
• Dobrá oxidačná a termická stabilita
• Odolný vode a vodným parám
• Výborná antikorózna ochrana

Charakteristika Jednotka Metóda Typické hodnoty
Konzistencia podľa NLGI 2
Zahusťovadlo-typ mydla Li - komplex
Typ základového oleja PAO
Farba svetlo žltá
Viskozita zákl. oleja pri 40 ̊ mm2/s (cSt) DIN 51.562 30
Bod skvapnutia o C DIN ISO 2176 + 265oC
Teplotná odolnosť o C -60oC až +130oC
Otáčkový faktor n.ds 1 150 000
SKF Emcor test neurčené
Korózia na medi Stupeň korózie DIN 51.811 1
4 guličkový prístroj
zaťaženia pri zváraní neurčené
Odolnosť striekajúcej vode DIN 51 807-01 1 - 90
Antikorózne ochranné vlastnosti Stupeň korózie DIN 51. 802 0

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 
povrchu.
podkladového materiálu.

podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


