Statoil UniWay LiX 42
Zastosowanie

Charakterystyka

UniWay LiX 42 jest polecany do smarowania silników elektrycznych
i wiruj cych cz ci maszyn. Nadaje si ponadto zarówno do małych, nisko
obci onych ło ysk, jak i do du ych wysoko obci onych ło ysk lizgowych
i obrotowych pracuj cych w aplikacjach „Heavy duty”.
Smar posiada rekomendacje producentów silników elektrycznych.
Produkt posiada wy mienite własno ci wodoodporne, co umo liwia
stosowanie go w „mokrych” aplikacjach ło yskowych.
Zalecana temperatura do stosowania UniWay LiX 42 wynosi od –30°C do
+150°C, okresowo do +200°C.

UniWay LiX 42 jest smarem
produkowanym z olejów mineralnych
zag szczonych kompleksowym
mydłem litowym.
Posiada dodatki zabezpieczaj ce smar
przed starzeniem, korozj
i utlenianiem, by móc pracowa przez
długi czas w podwy szonych
temperaturach.
Produkt zawiera dodatki
przeciwzu yciowe, które skutecznie
zabezpieczaj przed przerwaniem
filmu smarowego.

Zalety
UniWay LiX 42 jest uniwersalnym smarem do zastosowa przy wysokich
temperaturach w długich okresach czasu.
Produkt posiada doskonał odporno na cinanie, doskonale znosi du e
naciski i przyspieszenia, które pojawiaj si w mocno obci onych
ło yskach nara onych na stuki i wibracje.
Jest w bardzo wysokim stopniu odporny na wymywanie wod .

Typowe parametry

Mydło
NLGI
Penetracja po ugniataniu w 25°C, 60 cykli
Penetracja po ugniataniu w 25°C, 100000 cykli
Temperatura kroplenia
Lepko oleju bazowego w 40°C
Lepko oleju bazowego w 100°C

Metody
ASTM D 217
ASTM D 217
ASTM D 566
ASTM D 445
ASTM D 445

Jednostki
mm/10
mm/10
°C
mm²/s
mm²/s

Warto ci
Lit kompleks.
2
280
+30
>260
110
12

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem ze smarem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów smaru.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów i smarów.

Testy i aprobaty
ISO 6743/9: L-XCDIB2.
DIN 51502: KP2N-30.
ISO 11007: SKF Emcor woda destylowana i słona, test wymywania a,
SKF R2F test A i B (140°C).
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

