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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  1  מתוך 1דף 

  

RENOLIT DURAPLEX EP 2  

  
  תיאור

RENOLIT DURAPLEX EP 2ימושי על בסיס רב ש הינו גריז 
  המיועד לסיכה ארוכת טווחסבון ליתיום קומפלקסשמן מינרלי ו

לתנאים של עמידה בעומסים מכניים ותרמיים גבוהים והגנה מפני 
  .חלודה

  

  יישומים

RENOLIT DURAPLEX EP 2וכן ,  מומלץ לכל נקודות הסיכה
מתאים  . קיצוניות ולהגנה מפני חלודהפרטורותמטלעמידה ב

  :לדוגמה, לסיכה תמידית וארוכת טווח במסבי גלילים
  

  .ה"צבות ובצמחבמ, כימיתהבמנועים חשמליים בתעשייה  �
 . ומשאיותבמסבי מצמד במכוניות �
  . אוויר חםבמסבים של מפוחי �

  יתרונות    

   רב שימושיגריז �

 עמיד בפני מים �

כנית לאורך ות מיציב �
 תקופת השירות

 עמיד בעומס תרמי �

 עמיד בעומס מכני �

 עמיד בפני הזדקנות �

  נוגד חלודה �

  

  

  

  :נתונים טכניים אופייניים
  

  שיטת המדידה  מידע  מידה' יח    תכונות

 KP 2 P -30  ---  מיון
ISO-L-X-CEHB-2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9  

  ---  חום בהיר  ---   צבע

  ---  פלקסקומ יוםתליסבון   ---    מעבה

  C°   > 230 IP 396/93   נקודת טיפטוף

  0.1mm  265-285  DIN ISO 2137   הלמות60חדירות מעובדת 

  יציבות פעילה
 Pw(100.000-60)∆   

0.1mm  < 45 DIN ISO 2137  

  NLGI   ---  2  DIN 51 818*דרגת 

  תכונות הגנה מפני שיתוך 
  )Emcorבדיקת (

 DIN 51 802  0 – 0 דרגת השיתוך

 DIN 51 811  100 – 1  דרגת השיתוך  שיתוך נחושת

 DIN 51 807-1  90 – 1  רכהעת הדרג   בפני מים עמידות

עומס , שיטת ארבעה כדורים
  הלחמה

N  2600  DIN 51 350 - 4 

  +C°20 -לחץ זרימה ב
  -C°20 -                ב

hPa < 150 
<1300 

DIN 51 805 

  18h'/C°40  -הפרדת שמן ב
                    

%  < 1.0 
 

DIN 51 817 

  עמידה בפני חמצון
100h /C° 100  

hPa < 300 DIN 51 808 

C°40+  mm -ב צמיגות שמן בסיס
2
/s 112  DIN 51 562-1 

   לעבודה רציפה'  טמפתחום 

   קצרלזמן

C°   -30 160 עד+  

200+   

 

 *NLGI = National Lubricating Grease Institute 


