Produktbeskrivelse
YX Smøreolie Synthgrease Heavy
Synte sk smørefedt
Karakteris k
Synthgrease Heavy er en EP‐smørefedt baseret på synte sk baseolie af meget høj kvalitet fortykket med en lithiumkompleks‐
sæbe.
Synthgrease Heavy har særdeles gode korrosionsbesky ende og vandafvisende egenskaber, hvilket gør fedten særdeles velegnet i
våde miljøer.
Synthgrease Heavy er en allround smørefedt med et bredt anvendelsesområde ‐ specielt hvor der forekommer høje temperaturer
og belastning. Kan med fordel anvendes l generel smøring af kugle,‐ og rullelejer, chassis m.v. i entreprenør‐ og landbrugsudstyr,
lastbiler, busser etc. samt industrielle applika oner, hvor smøresteder er vanskelige og hvor der ønskes en smørefedt med god
pumpbarhed.
Fordele
Meget god mekanisk stabilitet.
Fremragende højtemperaturegenskaber.
God pumpbarhed.
Speciﬁka oner
DIN 51502: KPHC1,5N‐40.
ISO 6743: ISO‐L‐XDDIB1,5.
Tekniske data (typisk)
NLGI grad

ASTM D217

Baseolie
Udseende

1,5
Synte sk

Visuel

Lys orange

ISO 12058

460

Baeolieviskositet, kinema sk (cSt)
mm2/s v. 40°C
Farve

Lys orange

Penetra on, worked

ISO 2137

290 ‐ 320

4‐ball test

DIN 51350;4

3800 N

SKF R2F Test B v/150°C

SKF

Pass

Dråbepunkt

IP 396

> 260°C

Ar kelkode

61031

Revideret: 20. Januar 2020
Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe n‐
gelser 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 forbeholdes. Denne produktbeskrivelse aﬂøser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on.
Ansvarsfraskrivelse
YX 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 (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via
interne et. De e produkt må ikke anvendes l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaﬀelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale
aﬀaldsreglement overholdes.

YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK‐2860 Søborg, Servicecenter +45 7011 5678, E‐mail: teknik@yxlube.dk, Web: yxlube.dk

