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Termékismertető
LM47 tartós MoS2 kenőzsír
Leírás

Kiváló minőségű speciális zsír. MoS2 tartalma a válogatott alapzsírnak kiváló
kenőképességet és nagy hatékonyságot kölcsönöz, mely a szokványos zsírokra nem
jellemző. Üzemelés során a csúszófelületeken egy jól tapadó, hajszálvékony molibdénszulfid
réteg képződik, mely a kenőzsírellátás megszűnése után is még hosszú ideig hatékony
kenést biztosít. Extrém tartós kenőképesség, központi kenőrendszerekhez alkalmas. DIN
51502 szerinti megnevezése KPF2K-30.

Tulajdonságok
- növeli a menetbiztonságot
- hideg és forró víznek kitűnően ellenáll
- jó korrózióvédelem
- központi kenőrendszerekben alkalmazható
- gazdaságos
- univerzálisan alkalmazható
- nagyfokú öregedésállóság
- maximális nyomásfelvétel
- kiváló kenőképesség
- kifejezetten nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemekhez
- csökkenti a súrlódást és kopást

Technikai adatok
Rövid megnevezés
NLGI besorolás
Gyúrási penetráció
Cseppenési pont
Olajleválasztás 7 nap után 40oC-on
Olajleválasztás 18 óra után 40oC-on
Áramlási nyomás -30oC-on
Emcor korrózióérték
Rézkorrózió 24 óra után 100oC-on
Vízzel szembeni magatartás
VKA jóváhagyás/heg. erő
VKA kopás/kalotta átmérő
Bázisolaj
Szappanosodási forma
Viszkozitás 40 oC-on
Lobbanáspont
Dermedéspont

Felhasználási területek

KPF2K-30
2
265-295 1/10 mm
>180 oC
0,8 %
2,8 %
<1400 mbar
1/1
1b
0-90
2800/3200 N
0,80 mm
ásványi
lítium
110 mm2/s
220 oC
-24 oC

DIN 51502
DIN 51818
DIN ISO 2137
DIN ISO 2176
DIN 51817
DIN 51817
DIN 51805
DIN 51802
DIN 51811
DIN 51807 1. rész
DIN 51350 4. rész
DIN 51350 5. rész

ASTM D 7042-04
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016

Extrém körülmények közötti alkalmazásra. Gépjárművek, szerszámgépek, építőipari gépek
és nyomdagépek szerelési, karbantartási és javítási munkáihoz. Nagy igénybevételnek kitett
csapágyakhoz, csuklókhoz, bordástengelyekhez, menetekhez és vezetésekhez, valamint
homokinetikus hajtócsuklókhoz.
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Alkalmazás

Mint az a zsíroknál szokásos. A csapágygyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések
100 g-os műanyag tubus
400 g-os műanyag patron
1 kg-os fémdoboz
5 kg-os műanyag vödör
25 kg-os műanyag vödör

3510
3520
3530
3540
3550

D
D-GB-I-E-P
D-GB-I-E-P
D-GB
D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

