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LOŽISKOVÝ TUK SPECIÁL   - PT LTS
POPIS PRODUKTU
Univerzálně použitelný tuk z minerálního oleje bez tuhých maziv pro střední až 
vysoká zatížení. Ideální pro centrální mazání.

TYPICKÉ  POUŽITÍ
Valivá ložiska, kluzná ložiska, kluzná vedení, valivě uložená lineární vedení, klouby, závitová 
vřetena, profily s klínovou drážkou. Pro kombinace kov / kov , působí i za přítomnosti 
vlhkosti .  Na mazání šasí na jeřábech, zvedacích mechanismech, u nákladních aut atd.

VLASTNOSTI     
 dobrá zatížitelnost 
 malý sklon k oxidaci, proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání
 ochrana před vznikem rýh
 dobrá odolnost proti vymývání vodou
 ochrana proti korozi

TECHNICKÉ ÚDAJE
Barva                       : žlutobéžová
Složení                     : minerální olej, lithný mazací tuk, aditiva na ochranu proti korozi, EP - aditiva 
Konzistence, měrná hmotnost,viskozita    
Konzistence, třída NLGI                                       : 2
Penetrace po prohnětení, mm/10                         : 265 - 295
Měrná hmotnost při 20°C, g/ml                             : 0.87
Viskozita zákl. oleje při 40°C , mm2/s                  : 114 
Teplota                                                                  
Tepelný rozsah použití,   °C                                  : -25 až +150 
Bod skápnutí,    °C                                                : 195 
Zatížitelnost, ochrana proti opotřebení, životnost

Čtyřkulička ( DIN 51350 T.4 )

Sváření, N                                                                :2500
Charakt. hodn. opotřebení, zatížení 800 N, mm      : 0.8 

Rychlost, 
DN-hodnota, mm/min                                :500 000
Ochrana proti korozi
Metoda SKF-Emcor (DIN 51802) stupeň koroze            : 1 
Vibrační koroze (Deyber)                                               : 
Skladovatelnost, let                                          : Pokud skladujete v teplotách pod 20°C  v originálním neotevřeném 
balení , životnost tohoto výrobku je 30 měsíců od data výroby.

ZPUSOB POUŽITÍ
Očistěte kontaktní místa od starých maziv nejlépe S 1960.. Nanášejte, jak je u mazacích tuků obvyklé - štětcem, 
špachtlí, mazacím lisem, pistolí nebo automatickým mazacím zařízením, použitelné v zařízeních pro ústřední mazání. 
Není zkoušen a nedoporučuje se použití ve farmaceutickém průmyslu (zde doporučujeme ALCO 280).

BALENÍ
PLECHOVKA: 350 G , KBELÍK         : 5, 20, 50 KG , SUD              : 180 KG
.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.
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