Statoil UniWay LiX 62
Zastosowanie

Charakterystyka

Smar UniWay LiX 62 jest zalecany do smarowania
ło ysk pracuj cych w trudnych warunkach,
w korozyjnym rodowisku oraz w aplikacjach, gdzie
wyst puj du e wibracje.
Produkt posiada doskonał odporno na cinanie
i znosi łatwo przyspieszenia, jakie zdarzaj si
w ło yskach nara onych na wstrz sy, podskoki
i uderzenia.
Zalecane temperatury stałej pracy mieszcz si
w przedziale -30 do +150°C, okresowo do +220°C.

Smar UniWay LiX 62 składa si z mieszaniny
olejów naftenowych i parafinowych zag szczonych
kompleksowymi mydłami litowymi. Zawiera dodatki
zapewniaj ce odporno na utlenianie i korozj .
Zawiera bardzo skuteczne dodatki
przeciwzu yciowe zapobiegaj ce przerwaniu filmu
smarowego.
Niewielki dodatek polimeru zapewnia doskonałe
przyleganie smaru do powierzchni.

Typowe parametry
Parametr

Typ mydła
NLGI
Penetracja po ugniataniu (60 razy)
Penetracja po ugniataniu (10 000 razy)
Temperatura kroplenia
Lepko oleju bazowego w 40°C

Jednostki
mm/10
mm/10
°C
mm²/s

Warto ci

Litowe kompleksowe
2
280
+30
>260
185

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 z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Poziom jako ci
L-XCDIB2 wg ISO 6743/9.
KP2N-30 wg DIN 51502.
SKF Emcor wg ISO 11007 (woda destylowana) i SKF (test wymywania słon wod ) i SKF (roztwór kwasowy)
SKF V2F przy 500 i 1000 obr/min.
SKF R2F testy A i B (150°C).
Dalsze informacje:
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.
31-476 Kraków, Lubla ska 38.

Tel/fax
fax

+48 12 415 7000
+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

