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

  2  מתוך 1דף 

  

  

RENOLIT FLM 2  

 MoS2גריז למיסבי גלילה והחלקה עם 

  
  

  תיאור

RENOLIT FLM 2 הינו חומר סיכה על בסיס סבון 
עמיד ביותר למים ויציב הכולל תוספים ,  חלקליתיום

הגנה בפני שיתוך , לשיפור עמידותו בפני חמצון
  . נגד שחיקהEPותכונות 

  
RENOLIT FLM 2לי מיוחד א מבוסס על שמן מינר

גופריתי -כולל מוליבדן דוי סיכה לת תוספוחבי
)MoS2(להשגת ביצועים טובים במקרי חירום .  

  

  

  יישומים

RENOLIT FLM 2סוגי  מומלץ לסיכה של כל 
נים לעומסים  הנתומסבי הגלילים ומסבים החלקה

  . ארוכיםסיכה או למרווחי , הלמות, כבדים
  

 לצרכי סיכה  RENOLIT FLM 2-ניתן להשתמש ב
וכן , משאיות,  בנייה ומכונות חקלאיותשל מכונות

, תעשיית האבןבמסבים הנמצאים בשימוש ב
  .במפעלי בטוןו, הכרייה והגומי

  

  

    

  יתרונות    

  עמיד בפני מים �

  במשך השימושיציב �

 עמיד בפני הזדקנות �

 יכולת טובה תחת עומס �

 הגנה טובה בפני שיתוך �

     הגנה גבוהה בפני בלאי �

 )ופריתיג-מוליבדן דו (MoS2כולל  �

 עמידה בעומסים כבדים ובעומסי הלם �

 ים ארוכמתאים למרווחי סיכה �

 ביצועים טובים במקרי חירום �

  נוגד שיתוך �
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת
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RENOLIT FLM 2  

 MoS2גריז למיסבי גלילה והחלקה עם 

  
  :נתונים טכניים אופייניים

  

  שיטת המדידה  מידע  מידה' יח    תכונות

 KPF 2N-30  ---  מיון

ISO-L-XCDBB-2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9  

  ---  שחור  ---   צבע

  ---  יוםתליסבון   ---    מעבה

  C°   > 180 IP 396   נקודת נזילות

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

   NLGI*דרגת 
  )מיון לשמני סיכה(= 

---  2  DIN 51 818  

  תכונות הגנה מפני שיתוך 
  )בדיקת אמקור(

 DIN 51 802  0 – 0 דרגת השיתוך

 DIN 51 811  100 – 1  דרגת השיתוך  שיתוך נחושת

 DIN 51807-1  90 – 0  רמת הארכה  C° 90 -בעמידה בפני מים 

עומס , שיטת ארבעה כדורים
  ריתוך

N  3000  DIN 51 350 - 4 

  עמידה בפני חמצון
100h /C° 100  

hPa < 400 DIN 51 808 

mm   צמיגות שמן בסיס
2
/s 100  DIN 51 562-1 

 DIN 51 825  +140 עד  C°   -30  טווח הטמפרטורה 

 *NLGI = National Lubricating Grease Institute 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 


