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SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY z MoS2 bez punktu kroplenia 

 

Smar przeznaczonym do pracy w warunkach wysokiej temperatury. Zawiera dodatki MoS2 i pakiet dodatków EP. Zalecany 

szczególnie do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach wynikających z ogromnych obciążeń i bardzo wysokiej 
temperatury. Jest odporny na działanie gorącej i zimnej wody, gorącej pary, kwasów i rozpuszczalników. Ze względu na 
fakt, że jest bardzo odporny na starzenie się, jest szczególnie przystosowany do tych punktów smarowania, które są 

trudnodostępne i które z tego powodu mogą być bardzo rzadko smarowane. 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 bardzo dobre właściwości antykorozyjne 

 odporny na wysokie naciski 

 miękki, plastyczny 

 wysoka odporność na wysoką temperaturę 

 zmniejsza tarcie dzięki tworzeniu stałego filmu smarującego z MoS2 

 znakomita przyczepność 

 odporny na słabe kwasy i roztwory alkaliczne 

 dobra odporność na zimną i ciepłą wodę, nawet wodę morską 

 

ZASTOSOWANIA: 

 łożyska pracujące w wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu 

 do wrzecion 

 do łańcuchów w warunkach wysokiej temperatury 

 dla małych skrzyń biegów przekładni z tworzywa sztucznego 

 

DANE TECHNICZNE : 

Kolor - czarny 

Klasa NLGI - 2 

Charakterystyka - KF2R-30 

Olej bazowy - mineralny 

Opis ISO - L-XCFEA2 

Gęstość 15 ° C - 940 kg/m3 

Odporność na wodę Statyczna - 0-90 

Zakres temperatury ° C - -30 -> +180 

Temperatura pracy krótkotrwale - 200°C 

Temperatura kroplenia ° C – brak 

Test ochrony antykorozyjnej Emcor, WWO, - 0 / 0           

 
 

 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   
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