
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

GREASEWAY HT 2 charakteryzuje się nadzwyczajną termostabilnością oraz zawiera politetrafluoroetylen (PTFE),
który polepsza smarowność produktu w warunkach wysokiej temperatury. GREASEWAY HT 2 pozostaje w punktach
smarowania podczas oddziaływania wysokich temperatur oraz charakteryzuje się nadzwyczajną stabilnością
oksydacyjną, co przekłada się na zmniejszenie wymaganej częstotliwości dosmarowywania. Produkt ten
charakteryzuje się bardzo dużą stabilnością mechaniczną oraz niezwykle skutecznie chroni przed korozją.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

GREASEWAY HT 2

GREASEWAY HT 2 to najlepszy smar przeznaczony do stosowania w wysokich temperaturach. Do jego typowych
zastosowań należy smarowanie łożysk pracujących w warunkach gorąca: w piecach i w innych procesach
przemysłowych. W wysokich temperaturach konieczne jest częstsze dosmarowywanie. Im wyższa temperatura, tym
większa wymagana częstotliwość dosmarowywania. GREASEWAY HT 2 zaleca się stosować w temperaturach
dochodzących do około 230°C, przy czym dopuszczalne są chwilowe skoki temperatury do około 260°C.
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Produkt zaklasyfikowany jako ISO-L-XCFIA2 według normy ISO 6743, Produkt zaklasyfikowany jako KE2R-40 według
normy DIN 51502, Przetestowane i zatwierdzone w SKF Emcor Destilled Water i Salt Water, Zatwierdzono
po przetestowaniu za pomocą maszyny kontrolnej do smaru SKF R2F (SKF Grease Testing Machine R2F) przez
wykonanie prób eksploatacyjnych A i B

Smar do pracy w wysokich temperaturach

GREASEWAY HT 2 to wysokiej jakości smar opracowany z myślą o stosowaniu w wysokich temperaturach.
GREASEWAY HT 2 zawiera syntetyczne oleje bazowe i starannie dobrane dodatki, które nadają produktowi
optymalne właściwości.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie
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