
Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty smar
w punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

UNIWAY LIX 22 PA to smar wytworzony z calkowicie syntetycznych olejów bazowych i zageszczony kompleksem
litowym. UNIWAY LIX 22 PA zawiera specjalne dodatki, które ograniczaja zuzycie, przeciwdzialaja korozji i
zwiekszaja trwalosc w wysokich temperaturach. Produkt ma doskonale wlasciwosci w niskich temperaturach i
pozwala uzyskiwac wyjatkowo male wartosci momentów rozruchowego i roboczego w warunkach niskiej temperatury.
Wplywa na elastomery i tworzywa sztuczne jedynie w niewielkim stopniu oraz charakteryzuje sie bardzo szerokim
zakresem temperatury pracy. Ma bardzo duza zdolnosc do wytrzymywania wysokich temperatur przez dlugi czas.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

UNIWAY LIX 22 PA

Wyjatkowo dobrze sprawdza sie w przemysle i motoryzacji. UNIWAY LIX 22 PA bardzo dobrze nadaje sie do lozysk
slizgowych i waleczkowych oraz do zastosowan, w których wystepuja drgania lub duze predkosci obrotowe lozysk
oraz panuja temperatury z bardzo szerokiego zakresu. Produkt skutecznie chroni przed korozja i umozliwia rozruch w
warunkach skrajnego zimna. Do jego zastosowan naleza szybko obracajace sie lozyska wrzecionowe
wykorzystywane w tartakach. Zaleca sie stosowac w temperaturach z zakresu od -50°C do +120°C. Chwilowe skoki
temperatury do wartosci +150°C nie powoduja pogorszenia osiagów.
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Zaklasyfikowano jako L-XECIB2 zgodnie z wymaganiami normy ISO 6743/9. Zaklasyfikowano jako K2K-55 zgodnie z
wymaganiami normy DIN 51502. Przetestowano w SKF Emcor i zatwierdzono zgodnie z wymaganiami normy
SIS 155130. Przeprowadzono próbę wymywania w SKF Emcor. Zatwierdzono po przetestowaniu za pomocą
maszyny kontrolnej do smaru SKF R2F przez wykonanie prób eksploatacyjnych A i B (w temperaturze 120°C).
Zatwierdzono po poddaniu próbie zgodnej z wymaganiami normy ASTM D 1478: moment rozruchowy w temperaturze
-54°C wyniósł 3600 gcm; moment roboczy w temperaturze -54°C wyniósł 700 gcm

Całkowicie syntetyczny smar

UNIWAY LIX 22 PA to smar wytwarzany z calkowicie syntetycznego oleju bazowego i zageszczany kompleksowym
mydlem litowym, zapewniajacy uzyskiwanie optymalnych osiagów. Ma wyjatkowo dobre wlasciwosci w niskich
temperaturach, dochodzacych do -55°C, oraz przy duzych predkosciach. Jest to smar klasy NLGI 2.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

ISO 2592

>260

kg/m3

-
2600

280

ISO 12185

Base oil viscosity 40°C
°C

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

mm/10

Klasa NLGI

Lepkość oleju bazowego w
temperaturze 100°C

ISO 2176

ISO 2137

Wartość

45

Charakterystyka

N

Zagęszczacz

Przenikanie, przepracowane 100
000 suwów

>150

mm²/s

8

Lithium Complex

-

300

4-ball, WL

-

ISO 3104

Jednostki

mm/10

-

mm²/s
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°C
ISO 20623

ISO 2137

Gęstość w temperaturze 20°C
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Temperatura kroplenia

Metoda

ISO 3104

2

910

Przenikanie, przepracowane 60
suwów


