PEG BA 2
SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - PEG BA 2 – syntetyczny smar wysokotemperaturowy

Syntetyczny smar wysokotemperaturowy do smarowania łożysk, powierzchni i łańcuchów.
Zapewnia wyjątkowe właściwości przenoszenia wysokich obciążeń i bardzo dobrą stabilność utleniania. Oparty
na bazie odpornych na wysoką temperaturę polyalfaolein (PAO), idealnie nadaje się do szerokiego zakresu
smarowania materiałów z tworzyw sztucznych.
WŁAŚCIWOŚCI:
 bardzo dobre właściwości antykorozyjne
 odporny na utlenianie
 odporność na wysoką temperaturę
 bardzo długa żywotność bez zmiany parametrów - długi okres pracy i niski koszt
 bardzo dobra odporność na wodę
 kompatybilność z uszczelnieniami
 niski stopień odparowania w wysokich temperaturach
 nie tworzy nagarów
 odporny na słabe kwasy i roztwory alkaliczne
ZASTOSOWANIA:
 do łożysk w warunkach wysokiej temperatury, na przykład wentylatory, piece, silniki
 do łożysk w pojazdach pracujących w wysokich temperaturach, nawet do jednokrotnego smarowania
 do łożysk w piecach
 do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich temperaturach i dużych obciążeniach, w
wentylatorach, silnikach
 do łożysk w maszynach do produkcji papieru w miejscach suchych lub mokrych
 do łożysk szybkoobrotowych w wysokoobrotowych napędach
DANE TECHNICZNE:
Kolor -beżowy
Lepkość NLGI -2
Charakterystyka - KHC2R-20
Baza - PAO
Nazwa - ISO-L-XBGEA2
Gęstość 15°C – 890 kg/m3
Lepkość oleju bazowego, 40°C – 460 mm2/s
Zakres temperatury - -20 -> +200°C
Temperatura pracy krótkotrwale – do +220°C
Temperatura kroplenia - brak
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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