Uno‐X Smøreolie Moly 5% Heavy Duty 2
Moderne mul purpose smørefedt indeholdende 5% MoS2
Karakteris k
Moly 5% Heavy Duty 2 er en mineralsk universal smørefedt fortykket med lithium‐sæbe indeholdende 5% molybdændisulfid
(MoS2). Fedten har fremragende højtryksegenskaber (EP) og god mekanisk stabilitet ved stødbelastning og yder god besky else
mod korrosion og rustdannelse ‐ selv under våde miljøer.
Fedtets indhold af molybdændisulfid (MoS2) yder ekstra besky else og smøring af langsomtgående lejer.
Moly 5% Heavy Duty 2 er en allround smørefedt med et bredt anvendelsesområde ‐ specielt for smøring af svært belastet udstyr,
der arbejder under stor belastning og normal arbejdstemperaturer.
Kan med fordel anvendes l generel smøring af kugle,‐ og rullelejer, chassis m.v. i entreprenør‐ og landbrugsudstyr og industrielle
applika oner.
Fedten bør ikke anvendes for smøring af hur gtgående kugle‐ og rullelejer, som følge af fedtets indhold af molybdændisulfid
(MoS2).
Fordele
God mekanisk stabilitet.
Særdeles gode højtryksegenskaber.
God korrosionsbesky else.
Godkendelser/specifika oner
DIN 51502: KPF2K‐30 (møder kravene).
ISO 6743: ISO‐L‐XCCIB2 (møder kravene).
Tekniske data (typisk)
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Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe ngelser og kundens
vedligeholdelsespraksis.
Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on.
Ansvarsfraskrivelse
Uno‐X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i overensstemmelse
med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDS). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via interne et. De e produkt må ikke anven‐
des l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaﬀelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale aﬀaldsreglement overholdes.
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