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FCH - PROM LSM 0 EP – smar przekładniowy Heavy Duty z dodatkami EP 
 
Najwyższej jakości smar przeznaczony do smarowania bardzo mocno obciążonych przekładni oraz łańcuchów. 
Dzięki specjalnej mieszance litowo-żelowej jako zagęszczaczu oraz pakietowi specjalnie dobranych dodatków 
smar ten uzyskuje nadzwyczajne właściwości smarowania przy dużych obciążeniach, doskonałą stabilność i 
odporność na zużycie. Poza bardzo dobrą stabilnością temperaturową, gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed 
wymywaniem przez wodę. 
 

WŁASNOŚCI: 
 

 bardzo dobra przyczepność i spójność 
 znakomita ochrona przeciwkorozyjna 
 odporność na naciski i zużycie 
 bardzo dobra odporność na utlenianie 
 bardzo dobra odporność na wymywanie przez wodę 
 ekonomiczny w użyciu 
 niski współczynnik tarcia 

 
ZASTOSOWANIA: 

 
 dla przekładni 
 dla małych skrzyń biegów 
 do otwartych przekładni zębatych i kół zębatych 
 do prowadnic i powierzchni ślizgowych prowadnic, gdzie wymagany jest trwały i odporny na naciski  

film smarujący o niskim współczynniku tarcia 
 łańcuchy 

 

DANE TECHNICZNE: 
 
kolor   żółty 
klasa lepkości NLGI - 0 
nazwa - GP0G-20 
olej bazowy - mineralny 
zagęszczacz - gel + Li 
gęstość 15 ° C - 930 kg / m3 

lepkość oleju bazowego w 40oC - 680 mm2/s 
odporność na wodę statyczna – 1-90 
zakres temperatur - od -20°C do +120°C 
 
 
 

 

 

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/

