
    

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

  

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

  
  2  מתוך 1דף 

  

  

RENOLIT FEP 2  

  גריז רב שימושי למיסבי גלילה והחלקה

  
  

  תיאור

 הינו חומר סיכה RENOLIT FEP 2חומר הסיכה 
EPבעל תכונות מעולות  רב שימושי באיכות גבוהה 

ס על שילוב של סבון של הגנה מפני שיתוך המבוס
. שמני בסיס מובחרים ותוספים מיוחדים, ליתיום

RENOLIT FEP 2 ות תרמית גבוהה יציב מאפייני
, יםעומסיכולת נשיאת  , בפני מיםותעמיד, במיוחד
הוא נדבק היטב למשטחי מתכת . ם בלאיוצימצו
 ל נקודת הסיכה על ידי יצירת טבעת גריזומגן ע
  . איטום יעיל במיוחדתהיוצר

  

  יישומים

RENOLIT FEP 2    סבים ימתאים לסיכה של מ
ם ורנילדוגמה בעג,  מכני ותרמיהנתונים תחת עומס

דחפורים ומכבשי , סבי גלגליםימ, של מפעלי פלדה
  .חישול

  
 הוכחה במצבים RENOLIT FEP 2יעילותו של 

, בתי זיקוק לסוכר, לדוגמה במפעלים כימיים, קשים
  .וכן בתעשיית הבנייה

  

  

    

  יתרונות

  טובה בפני מיםותעמיד ����

 יציבות תרמית ����

 הפחתת בלאי ����

 ות טובהבקדהי ����

 תכונות איטום טובות ����

  מעולה בפני שיתוךהגנה ����

 עמיד בפני הזדקנות ����

 עמידה טובה בעומס ����
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  
  2  מתוך 2דף 

    

  

RENOLIT FEP 2  

  גריז רב שימושי למיסבי גלילה והחלקה

  
  

  :נתונים טכניים אופייניים

  

  שיטת המדידה  מידע  מידה' יח    תכונות

 KP 2N-20  ---  מיון

ISO-L-X-BDEB 2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9  

  ---  צהובחום   ---   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 51 807-1  90 – 1  רכהערמת ה  עמידה בפני מים 

עומס , שיטת ארבעה כדורים
  ריתוך

N  2600  DIN 51 350 - 4 

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

hPa < 150 

<1400 
DIN 51 805 

  18h'/C°40  -הפרדת שמן ב
                    

%  < 3 

 

DIN 51 817 

C°40+  mm -ב ת שמן בסיסצמיגו
2
/s 200  DIN 51 562-1 

  טווח הטמפרטורה 
  

C°   -20  140 עד +  DIN 51 825 

 *NLGI = National Lubricating Grease Institute 

  

  

  

  

  

  

 


