
 

 

 

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. 
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Produktbeskrivelse 

Texclad® 2 er en sort, smøragtig vandbestandig 

kalciumfedt med gennemtestet ydeevne. Fedten indeholder 

udvalgte faste grafit- og molybdændisulfid additiver for 

pålidelig beskyttelse i tunge arbejdsopgaver.  

Kundefordele 

• Stærk, holdbar oliefilm og solide faste smøremiddel giver 

beskyttelse ved høj belastning og smøring under 

ekstreme forhold. 

• Tilbyder robust vedhæftning i åbne gear og fungerer godt 

ved temperaturer ned til 0°C, hvilket modvirker afskalning 

og klumpdannelse. 

• Bidrager til robust beskyttelse mod vandudvaskning. 

• Stabil, bitumenfri formulering hjælper med at beskytte 

miljøet 

• Bibeholder pålidelig høj vedhæftning ved smøring af åbne 

gearsystemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stærk, holdbar oliefilm og solide smøremidler yder 
god bæreevne ved høj belastning. 

• Yder robust vedhæftning i åbne gear 

• Bidrager til robust beskyttelse mod vandudvaskning. 

• Robust, bitumenfri formulering 

Udvalgte ydelsesstandarder omfatter: 

DIN ISO 

 

  

Texclad 2  
Gennemtestet calciumfortykket smørefedt 

Produktegenskaber 
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Anvendelse 

• Texclad 2 anbefales til brug på vendehjul og åbne gear 

i entreprenørmaskiner, møllegear og store lukkede 

cylindriske tandhjul, hvor olielækage er et problem. 

Også med succes brugt til at smøre: 

• Som skammelfedt og til åbne gear 

• Generel smøring i f.eks. stålværker 

• Smøring af borehoveder og udlæggerarme 

• Transportbånd i våde/vandige miljøer 

• Texclad 2 kan i specielle tilfælde anvendes ved højere 

temperaturer end +60°C, da fedtet nedbrydes termisk 

og efterlader de faste mineralske tilsætningsstoffer for 

at give smøring. Omkring 22% grafit og 3% MoS2 vil 

være tilbage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelser, ydelse og anvendelig 
til brug 

Ydelse 

• Texclad 2  DIN 51 502 

• Texclad 2  MPF 2C-10 

• Texclad 2  KPF 2C-10 

• Texclad 2  ISO 6743-09 

• Texclad 2  ISO-L-XAAIB2 

• Texclad 2  Driftstemperatur: 

-10°C op til +60°C 
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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.  
 
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. 

 
Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang. 
 
Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
 
A Chevron company product 
 
© 2022 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Karakteristik  NLGI 2 

Farve  Black 

Struktur  Blød 

Fortykkelsesmiddeltype  Kalcium 

Bearbejdet gennemføring, 60x, mm/10 ISO 2137 265 - 295 

Baseolietype  Mineralsk 

Baseolieviskositet ved 40° C, mm²/s ASTM D445 >1000 

Dråbepunkt, ° C ISO 2176 106 

Indhold af fast tilsætningsstof, (C),%  22 

Indhold af fast tilsætningsstof, (MoS2), %  3 

4-ball EP 

Belastningsindeks slid, kgf 

Smeltepunkt, kgf 

 

ASTM D2593 

 

56 

315 

4-ball EP 

Svejsebelastning, N 

DIN 51 350/4 >4900 

Modstandsdygtig, vand DIN 51 807/1 0/90 

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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