Syynthgrease
e Lig
ght
Smö
örjfett för
f lage
ersmörrjning
Produktbeskrivvning
Synthgrrease Light är utveckatt för smörjn ing
av rullniingslager so
om går med
d höga varvvtal
eller vid
d mycket låg
ga temperatturer.
Synthgrrease Light är en problemlösare vvid
varmgång p.g.a. fö
ör hög basoljeviskositett.
Ett type
exempel är fläktar
f
som drivs med
tvåpolig
ga elmotorer med ett va
arvtal på ca
a
3.000 rp
pm. Då "uniiversalfett" med
m en
basoljevviskositet om
m 200 cSt används
a
vid
d
höga va
artal kan det orsaka varmgång.
Synthgrrease Light är baserat på syntetiskk
basolja (PAO) och litiumkomp
plextvål, sam
mt
speciella tillsatser.
Synthgrrease Light har extremt goda
egenska
aper vid låg
ga temperatturer och ge
er
ett lågt sstartmomen
nt vid sträng
g kyla.
Synthgrrease Light har hög me
ekanisk
stabilite
et, vilket görr det lämplig
gt för
smörjnin
ng av vibrerrande lagerr.
Synthgrrease Light har en enastående
oxidatio
onsstabilitet och skydda
ar mot slitag
ge
och korrosion.

Godkänn
G
anden, p
prestanda
a och
rekomme
r
endatione
er



DIN 51 502: KP
P HC N-50
SO-L-XEDIB
B2
ISO 6743-09: IS

Produktfö
P
ördelar




Synttetisk basoljja (PAO)
Litium
mkomplextvvål
Prob
blemlösare vvid höga rpm

Kundffördelar




Undviker va
armgång vid
d höga varvvtal
G
Ger lågt sta
artmoment vid
v låga
ttemperature
er
Mycket hög
g oxidations
sstabilitet

Applikkationer
Lager i låga tempe
eraturer
Högvarvviga
 Fläktlager
 Pumplager
 Elmotorer
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Synthgrease Ligh
ht, fortsatt

Typiska data
Test

Testtmetod

Varukod
d
Färg/ko
onsistens

Resultat
06095

NLG I

Beige/2

Basolja

Polyalfaol efin (PAO)

Förtjockkare

Litiumkom
mplex

Basoljevviskositet vid 40°C

DIN 5
51.562

44 mm2/s (cSt)

Droppunkt

DIN ISO 2176

>260 °C

Användningstempe
eratur områ
åde

-55 till +1440 °C

Informatione
en i typiska data utgör
u
inte en speciifikation utan är enn indikation baserrad på nuvarande produktion, den kkan påverkas av tillåtna
produktionsttoleranser. Rätten
n till ändringar förb
behålls. Detta ersäätter alla tidigare utgåvor
u
och inform
mationen i dessa.
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