
 

1 Mineralsk olie + polymer 

 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Produktbeskrivelse 

Multifak T EP 2 er en gennemstestet litiumbaseret 

universalfedt formuleret på en semisyntetisk baseolie. Den 

semisyntetiske baseolie har høj viskositet, hvilket forbedre 

vedhæftningen og vandstabilitet.  

Multifak T EP 2 indeholder også en kombination af 

højtryksadditiver (EP) og antislidadditiver med 

antioxideringsagenter, formuleret til pålidelig beskyttelse af 

udstyret. 

 

Kundefordele 

• Meget stabil formulering 

• Yder beskyttelse ved høje belastninger 

• Yder stor modstand mod oxidering 

• Høj belastningskapacitet 

• Modstandsdygtig overfor vand 

• Pålidelig beskyttelse mod korrosion 

• Høj termisk belastningskapacitet 

• God vedhæftningsevne 

 

Anvendelser 

• Multifak T EP 2 er en universalfedt for smøring af 

personbiler, industri- og entreprenørmaskiner. 

• Multifak T EP 2 er specielt anvendelig for smøring af 

lejer, som sjældent smøres pga. utilgængelighed og drift 

under svære arbejdsforhold. På grund af fedtets bløde 

struktur, er produktet pumpbar. 

 

 

 

• Meget stabil formulering 

• Semisyntetisk baseolie 

• Bidrager til beskyttelse ved ekstrem belastning 

• Yder stor modstand mod oxidering 

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 

DIN ISO 

 

  

Multifak® T EP 2 
Gennemtestet lithiumbaseret universal EP 
smørefedt 

Produktegenskaber 



 Multifak® T EP 2 ─ Fortsat 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt 
er angivet i produktbeskrivelsen. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  
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Godkendelser, ydeevne og 
anbefalinger 

Ydeevne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIN 51 502 ISO 6743-09 Driftstemperatur 

Multifak T EP 2 KP 2K-20 ISO-L-XBCEB2 -20°C op til 130°C 

i korte perioder op til 150°C 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

NLGI  DIN 51 818 2 

Udseende  Lys brun 

Sæbetype  Litium 

NLGI-kvalitet DIN 51 818 2 

Penetration worked, 60 x, mm/10 DIN ISO 2137 265-295 

Dråbepunkt, ° C DIN ISO 2176 Ca. 190 

Baseolietype  Semisyntetisk 

Baseolieviskositet ved 40°C, mm²/s DIN 51 562 680 

Emcor korrosionstest DIN 51 802 0/0 

Kobberkorrosion, 24 timer ved 120°C DIN 51 811 1B 

Modstandsdygtig, vand DIN 51 807/1 0-90 

4-ball EP, N DIN 51 350/4 2600 

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable 
produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 
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