
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

WHEEL BEARING GREASE opracowano w sposób zapewniający wytrzymywanie wysokiego ciśnienia i wysokich
temperatur występujących w łożyskach kół. WHEEL BEARING GREASE zawiera specjalne dodatki, które ograniczaja
zuzycie, przeciwdzialaja korozji i zwiekszaja trwalosc w wysokich temperaturach. Smar ten ma bardzo dobre
właściwości przylegania i jest odporny na regularne płukanie wodą. Bardzo duża stabilność oksydacyjna i odporność
produktu na wymywanie wodą sprawiają, że smar zachowuje swoją konsystencję i jest trwalszy.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

WHEEL BEARING GREASE

WHEEL BEARING GREASE opracowano na potrzeby stosowania w łożyskach kół pojazdów zarówno lekkich, jak i
ciężkich. Produktu tego można również z powodzeniem używać do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych
wykorzystywanych w innych zastosowaniach. WHEEL BEARING GREASE zaleca sie stosowac w temperaturach z
zakresu od -30°C do +150°C. Chwilowe skoki temperatury do wartosci +200°C równiez nie powoduja pogorszenia
wlasciwosci smaru.
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Zaklasyfikowano jako środek typu L-XCDIB2.5 według normy ISO 6743-9 oraz jako środek KP2.5N-30 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, Zatwierdzono po przetestowaniu przy prędkościach 500 i 1000 obr./min
za pomocą wibracyjnej platformy testowej do smaru SKF V2F (SKF Vibrating Grease Testing RIG V2F), Poddano
próbie w temperaturze –20 °C zgodnej z wymaganiami normy ASTM D 1478: moment rozruchowy wyniósł 4300 gcm;
moment roboczy wyniósł 560 gcm

Smar do łożysk kół

WHEEL BEARING GREASE to specjalnie opracowany smar do łożysk kół charakteryzujący się optymalną
wytrzymałością warstwy i odpornością na działanie wysokich temperatur. Produkt ten zawiera starannie dobrane
dodatki oraz olej mineralny zagęszczony kompleksowym mydłem litowym.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

ISO 2592

>260

kg/m3

-
2800

260

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

215

Charakterystyka

N

Zagęszczacz

Przenikanie, przepracowane 100
000 suwów

>150

mm²/s

215

Lithium Complex

-

295

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

2.5

950

Przenikanie, przepracowane 60
suwów


