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FCH - PEG BEP 1 LV - syntetyczny smar wysokotemperaturowy bez punktu kroplenia 
 
Syntetyczny smar wysokotemperaturowy do łożysk, uszczelnień i powierzchni na bazie poliestrów. 
Przeznaczony  do pracy w szerokim zakresie temperatur (do +230oC) bez punktu kroplenia. Smar ekstremalnie 
długo pozostaje w miejscu nałożenia, przykleja się do powierzchni nośnych, a tym samym zapewnia doskonałe 
smarowanie w szerokim zakresie warunków pracy. 
Zmniejsza tarcie i zużycie. Specjalne dodatki tworzą smar o dobrej odporności na utlenianie 
i tworzy dobrą ochronę antykorozyjną dla długiej żywotności. Inhibitory utleniania zapewniają długą żywotność 
podczas przechowywania oraz w trakcie używania. 
 

WŁAŚCIWOŚCI: 
 bardzo dobre właściwości antykorozyjne  
 bardzo wysoka zdolność do przenoszenia ciśnienia  
 odporny na utlenianie  
 wysoka odporność na temperaturę 
 bardzo dobra przyczepność 
 niskie odparowanie w wysokich temperaturach 
 nie tworzy żywic 
 dobra odporność na wodę 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do łożysk tocznych i ślizgowych 
 do łożysk pracujących w warunkach wysokiej temperatury, wentylatory, piece, silniki 
 do przekładni i łożysk w urządzeniach bezpieczeństwa lotu 
 do łańcuchów w piecach, przy produkcji wełny szklanej lub płyt gipsowo-kartonowych 

 
DANE TECHNICZNE : 
 
klasa lepkości NLGI - 1 
nazwa - KLPE1R-40 
olej bazowy – poliestry 
zagęszczacz - nieorganiczny 
gęstość 20 ° C - 1030 kg / m3 
lepkość oleju bazowego, 40 ° C  68/100 mm2 / s 
zakres temperatur -  -30°C do +230°C 
punkt kroplenia – nie ma 
temperatura zapłonu  >300°C 
zabezpieczenie antykorozyjne Emcor, WWO, woda destylowana - 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.   

http://www.lubritec.pl/

