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FCH - ARCTIC LM 2 - smar niskotemperaturowy 
Miękki, nowoczesny smar niskotemperaturowy do smarowania łożysk tocznych, małych przekładni, przegubów, 
połączeń w łożyskach ślizgowych w niskich temperaturach do -60 ° C. Jest odporny na bardzo niskie 
temperatury i zawiera dużą ilość antykorozyjnych dodatków, które zapewniają dodatkową ochronę 
przed rdzewieniem w przypadku penetracji wody lub wilgoci, które mogą przeniknąć do punktu 
smarowania. Jest to smar łatwy do stosowania i o bardzo dobrej pompowalności przy niskich temperaturach. 
Doskonale nadaje się również do stosowania w łożyskach wysokoobrotowych.. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 

 dobre właściwości antykorozyjne 
 wypiera wodę 
 odporność na bardzo wysokie naciski 
 silna przyczepność 
 ekstremalna odporność na niskie temperatury 
 miękki i elastyczny 
 doskonały do małych łożysk wysokoobrotowych 
 nie tworzy nagarów i osadów 
 kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami i tworzywami sztucznymi 

 
ZASTOSOWANIA: 

 do łożysk tocznych i ślizgowych w niskich temperaturach 
 do urządzeń inżynierii precyzyjnej 
 dla małych przekładni w urządzeniach medycznych lub farmaceutycznych 
 dla wrzecion 
 do osi tachometrów 
 do przekładni i łożysk w urządzeniach bezpieczeństwa lotów, wyposażeniu kontrolnym w 

lotnictwie 
 do smarowania w mechanice precyzyjnej 
 do małych przekładni oraz łożysk pracujących z dużymi obrotami 

 
DANE TECHNICZNE : 
kolor - beżowy 
Klasa lepkości NLGI - ca. 2 
Nazwa -KP2E-50 
olej bazowy – mineralny 
zagęszczacz – mydło litowe 
Gęstość 20 ° C - 930 kg / m3 
Odporność korozyjna na płytkach miedzi – 1 
Zakres temperatur - -50 ° C -> +90 ° C 
Zakres temperatur krótkotrwale – do 110 ° C 
Punkt kroplenia – 190 oC 
Test VKA  -  2000 N 
Odporność korozyjna test 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.   


