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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA
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L-2ml
L-2kg

DANE TECHNICZNE

L-2L-2
NOWOCZESNY WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR DO £O¯YSK TOCZNYCHNOWOCZESNY WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR DO £O¯YSK TOCZNYCH

Doskona³a wytrzyma³oœæ termiczna i mechaniczna.

Odporny na utlenianie.

Odporny na wodê i chemikalia.

Doskona³a odpornoœæ na uderzenia.

Szeroki zakres temperatur  od -30°C do +160°C.

Mo¿na go stosowaæ z innymi smarami.

Dobra charakterystyka sp³ywania podczas aplikacji.

L-  to nowoczesny, wielozadaniowy, wysokotemperaturowy smar
do ³o¿ysk tocznych.
L-  wytrzymuje znacznie szerszy zakres temperatur ni¿ standardowe 
smary zagêszczone myd³ami  litowo-hydroksystearynianowymi.
L-  jest smarem dostosowanym do najnowszych technologii oraz
wymagañ przemys³u mechanicznego i wytwórców ³o¿ysk.
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Kolor/Faktura: Lepka ciecz, czerwona, b³yszcz¹ca
Penetracja bez ugniatania/po ugniataniu IP50: 265-295/265-295
Klasyfikacja NLGI: 2
Temperatura kroplenia IP226 (°C) min.: 250
Przedzia³ temperatury operacyjnej (°C): -30 do +160
Separacja oleju IP212 (%): 4
Stabilnoœæ oksydacyjna 500 godz./99°C IP142: 8
Korozja miedzi/aluminium/miêkkiej stali: Brak/brak/brak
Wymywanie wod¹ 38/79°C ASTM D 1264 (%): 3/6
Dynamiczna odpornoœæ na wodê EMCOR: 0,0
Test VKA (kg): 284
Lotnoœæ (24 godz/100°C): 0,1
Przydatnoœæ do u¿ycia: 36 miesiêcy, przechowywaæ w suchym,
ch³odnym miejscu, chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: Podano w karcie charakterystyki.

Podstawowe zalety tego wielozadaniowego smaru to: wysoka 
noœnoœæ, du¿a smarownoœæ i ¿ywotnoœæ z racji niskiego 
odparowania oleju, dobre zabezpieczenie przed sp³ukaniem przez 
wodê, dobre zabezpieczenie przed korozj¹, dobra odpornoœæ na 
utlenianie, redukcjê zu¿ycia i zdolnoœæ do wyciszania oraz 
doskona³e w³aœciwoœci smarne przy wysokich temperaturach.
Sk³ad smaru to olej mineralny, kompleks litowy jako zagêszczacz, 
inhibitory korozji jako wype³niacz.. Podstawowe praktyczne 
aplikacje to; wêz³y tarcia i ³o¿yska pojazdów oraz maszyn 
przemys³owych, ³o¿yska silników i wentylatorów, wêz³y tarcia 
nara¿one na wodê, ³o¿yska wrzecion, wózki wid³owe i urz¹dzenia 
do podnoszenia, wa³y wielowypustowe i aplikacje kolejowe.
Sposób aplikacji jest typowy dla smarów o gêstoœci NLGI 2. 
Wyczyœciæ punkty, które maj¹ byæ  smarowane. Nak³adaæ pêdzlem, 
szpachl¹, smarownic¹ lub automatycznym urz¹dzeniem 
smaruj¹cym. Smar z powodzeniem mo¿na stosowaæ w systemach 
centralnego smarowania.

Kod artyku³u      Nazwa                 Opakowanie            Rodzaj

L-2ml                   L-2                       400ml                       Smary

L-2kg                   L-2                       3kg                           Smary
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