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FCH - SIL USP 2 – poliuretanowy smar silikonowy 

Wysoko specjalistyczny smar silikonowy oparty na zagęszczaczu poliuretanowym o znakomitych 
właściwościach antyzatarciowych i smarujących przeznaczony do pracy w warunkach najwyższych temperatur  
przy typowych obciążeniach do niskich. Ze względu na znakomitą stabilność temperaturową doskonale nadaje 
się do smarowania łożysk jednorazowo na całe ich życie. Nowoczesny zagęszczacz poliuretanowy powoduje 
podwyższenie punktu kroplenia do temp. powyżej 300oC. 
 
WŁAŚCIWOŚCI : 

 odporność na wysoką temperaturę 
 ekstremalnie wysoka stabilność temperaturowa, odporność na utlenianie 
 chemicznie obojętny 
 miękka i gładka struktura, nie tworzy twardych osadów, nie spieka się 
 niska lotność, bardzo niskie odparowywanie 
 bardzo dobra ochrona przed wodą 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do urządzeń sterowniczych w zakładach wulkanizacji 
 jako środek antyzatarciowy w łożyskach tocznych maszyn i urządzeń do produkcji asfaltu 
 do łożysk pracujących w sektorach wysokich temperatur 
 do pracujących w trudnych warunkach powierzchni ślizgowych w przemyśle tekstylnym, 

opakowaniowym i przetwórstwie tworzyw sztucznych 
 do łożysk tocznych przy produkcji papieru 
 do łożysk tocznych i tulei w kużniach i odlewnictwie 
 do smarowania łożysk i powierzchni ślizgowych w suszarniach 

 
DANE TECHNICZNE : 
Kolor - beżowy 
Klasa NLGI - 2 
Olej bazowy - silikon 
Zagęszczacz - poliuretan 
Nazwa - KSI2K-40 
Oznaczenie - ISO-L-XDGHA2 
Gęstość 20°C – 1000 kg / m3 
Odporność na wodę (statyczna) - 0-1 
Zakres temperatury - -40 do +230° C 
Krótkotrwale +280oC 
Temperatura kroplenia - >300oC 
Separacja oleju po 178h (7d) w 40oC   <1,5 % 
Separacja oleju po 18h w w 40oC         <0,5 % 

 

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/

