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FCH - SIL RSP 2 – specjalistyczny smar silikonowy wysokotemperaturowy 

Specjalistyczny silikonowy smar wysokotemperaturowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i 
ślizgowych umiarkowanie obciążonych. Oparty na bazie olejów fenylo-metylo-silikonowych znacznie 
przewyższa jakością i trwałością smarowanie łożysk w stosunku do smarów silikonowych opartych na 
konwencjonalnych poliksyloksanach lub olejach silikonowych dimetylowych. 
W wysokich temperaturach nie pozostawia żadnych frakcji, nagarów czy laków. 
 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 ekstremalnie odporny na utlenianie 
 bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury 
 chemicznie obojętny 
 bardzo niska lotność, odparowuje w minimalnym stopniu 
 miękka i gładka struktura 

 
ZASTOSOWANIA: 

 w zakładach wulkanizacji gumy do urządzeń sterowania 
 do łożysk w urządzeniach do produkcji asfaltu, przy produkcji papieru, w suszarniach, itp. 
 do łożysk w prasach, maszynach odlewniczych, w kuźniach 
 do przegubów kulowych izolatorów elektroenergetycznych 
 do elementów silników turbinowych samolotów 
 do wszelkich miejsc, gdzie wymagane jest dobre smarowanie w wysokich temperaturach 

 
DANE TECHNICZNE : 
Kolor - czarny 
Klasa NLGI - 2 
Olej bazowy - silikon 
Zagęszczacz - sadza 
Nazwa -  MFSI2K-20 
Zakres temperatury - -20 do +290°C 
Temperatura kroplenia  > 300oC 
Lepkość oleju bazowego - 680 mm2/s 

 

 

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/

