
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 LICAX 90 to smar wytwarzany na bazie oleju mineralnego, o wysokich osiągach i nadzwyczajnej
wytrzymałości warstwy. Smar ten jest zagęszczony kompleksowym mydłem litowo-wapniowym z dodatkami
zwiększającymi wytrzymałość i odporność na zużycie. Bardzo skutecznie chroni przed rdzą i charakteryzuje się dużą
stabilnością mechaniczną. Właściwości tego smaru zapewniają niezawodną pracę i przyczyniają się do obniżenia
kosztów utrzymania. Osiągi produktu sprawiają, że jest on niezwykle korzystną alternatywą w sytuacjach, w których
pożądane jest zmniejszenie wymaganej częstotliwości smarowania.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

GREASEWAY LICAX 90

GREASEWAY LICAX 90 zaleca się stosować do smarowania przekładni otwartych i listew zębatych, w przypadku
których wymagana jest bardzo duża wytrzymałość warstwy smaru. Smar ten dobrze sprawdza się również
na złączach śrubowych, gwintach i prowadnicach. Produkt zaleca sie stosowac w temperaturach z zakresu od -30°C
do +140°C. Dopuszczalne sa chwilowe skoki temperatury do wartosci 180°C.
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Zaklasyfikowano jako środek typu L-XCDIB0.5 według normy ISO 6743-9 oraz jako środek KPGOG0.5N-30 według
normy DIN 51502

Smar do przekładni otwartych

GREASEWAY LICAX 90 to smar wytwarzany na bazie oleju mineralnego, o wysokich osiągach i nadzwyczajnej
wytrzymałości warstwy. Smar ten jest zagęszczony kompleksowym mydłem litowo-wapniowym z dodatkami
zwiększającymi wytrzymałość i odporność na zużycie.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne
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350

Base oil viscosity 40°C
°C

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)
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mm/10

Klasa NLGI

Base oil viscosity 100°C

ISO 2176

ISO 2137

Wartość


