
    

 WWW.SONOL.CO.IL.   ראה פרטים באתר האינטרנט ◄ -:פניות לקבלת מידע טכני נוסף 

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

  2  מתוך 1דף 

  

  

  

RENOLIT CXI 2  

  
  תיאור

RENOLIT CXI 2ינו גריז מעולה על בסיס סבון  ה
  .שמני בסיס מובחריםידן סולפונט וס -קומפלקס 

  

RENOLIT CXI 2 מראה תכונות טובות מאוד של 
, גם חומצות ובתמיסות אלקלין, עמידות בפני מים

 חלודההגנה בפני , שימושתקופת ה ביציבות
  . מןת שופרדיהיציבות מפני ו

RENOLIN CXI 2 דות כל נקומתאים לשימוש ב
יכולת נשיאת , עמידה בפני מים הסיכה בהן נדרשת

  . )AW(  התנגדות לשחיקהכן ו)EP( עומסים גבוהים

  

  יישומים

RENOLIT CXI 2בתנאים קיצוניים   נועד לשימוש
,  במפעלי פלדה,ה ובמסבי גלילהחלקה במסבי

, טת המלבתעשיי, בכרייה, בתעשיית הנייר
  .במחצבות ובציוד מכני הנדסי

RENOLIT CXI 2  בקלות אפילו ניתן לשאיבה
  .ותיכזם של מערכות סיכה מרבצינורות ארוכי

  

  

  יתרונות      

 אפילו במי מלח, הגנה טובה מפני קורוזיה �

 עמידה בפני הזדקנות �

 עמידה בפני מים �

 מבנה חלק �

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    



    

 WWW.SONOL.CO.IL.   ראה פרטים באתר האינטרנט ◄ -:פניות לקבלת מידע טכני נוסף 

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

  2  מתוך 2דף 

  

RENOLIT CXI 2  

  
  :ים אופיינייםנתונים טכני

  

  שיטת המדידה  מידע  מידה' יח    תכונות

 KP 2 P-20  ---  מיון
ISO-L-X-BEIB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9  

  ---  חום בהיר  ---   צבע

  ---  סולפונט קומפלקססידן   ---    מעבה

 C°   > 270 IP 396/93   נקודת נזילות

  Pw 60(  0.1mm  265-295  DIN ISO 2137(חדירה פעילה 

  פעילהיציבות 
 Pw(100.000-60)∆   

0.1mm  < 20 DIN ISO 2137  

Shell Roller test 
  ∆ C°100Pw60/ ' ש72

0.1mm  < 20 ASTM D 1831  

 

   NLGI*דרגת 
  )מיון לשמני סיכה(= 

---  2  DIN 51 818  

תכונות הגנה מפני שיתוך עם 
3% NaCI   

  )SKF Emcor בדיקת (

 DIN 51 802  0 – 0 דרגת השיתוך

 DIN 51 811  100 – 1  דרגת השיתוך   נחושתקורוזיה על

 DIN 51807-1  90 – 0  רכהערמת ה   בפני מים עמידות

    ,שיטת ארבעה כדורים
  עומס ריתוך

N  6000  DIN 51 350 

 TIMKEN lbs 55  ASTM D 2509מבחן 

  +C°20 - בלחץ זרימה
  -C°10 -                ב
  -C°20 -                ב

hPa < 50 
<300 

<1400 

DIN 51 805 

  18h'/C°40  - בהפרדת שמן
  7d /C°40 -                  ב
  18h'/C°80  -                  ב
  7d /C°80 -                  ב

  

%  

< 0.1 
< 1 

< 0.5 
< 2 

 

DIN 51 817 

  C°40  -ב צמיגות שמן בסיס
  C°100  -                        ב

mm
2
/s 350  

32  

DIN 51 561-1 

 ---  +160 עד  C°   -20  ח הטמפרטורה טוו

 *NLGI = National Lubricating Grease Institute 

  

  

 


