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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת
  2  מתוך 1דף 

  

  

RENOLIT HIGH – TEMP 2  
   גבוהותולטמפרטורותארוך טווח לשימוש  סינטטי גריז

  
  

  תיאור

 בעל  סינטטישמןוקומפלקס  ליתיום  על בסיסגריז
 הגריז המיועד .עמיד בפני חמצוןו מדד צמיגות גבוה

תקופות או במשך /לשימוש בטמפרטורות גבוהות  ו
  . ארוכות

RENOLIT HI-TEMP 2ו  הוכיח את הצלחת
נים וכן כבשב מסבי גלגלים של קרונות הפועליםב

  .ות גבוהותבמסבי מנועים הפועלים בטמפרטור
  

מדד , ות גבוהותבנוסף ליישומים בטמפרטור
ספקים  הסינטטי מ השמןהצמיגות הגבוה וטבעו של

, ות נמוכותתכונות מצוינות לשימוש בטמפרטור
 לית היאאכאשר טמפרטורת ההפעלה המינימ

C°54מינוס  .   

  

  יישומים

RENOLIT HI-TEMP 2יסבי  מתאים לכל מ
  .ות גבוהותטמפרטור הפועלים בהגלילה

  

    

  יתרונות

 )PAO (גריז על בסיס שמן סינטטי מלא �
לשימוש , ליתיום קומפלקס )סבון(ומסמיך 

 C°200 ועד C°180 - כ עד שלותבטמפרטור

 .לתקופות קצרות

 C°54 מתאים גם לשימוש במעלות נמוכות עד �
  . מינוס
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת
  2  מתוך 2דף 

  

  

RENOLIT HIGH – TEMP 2  
   גבוהותולטמפרטורות סינטטי לשימוש ארוך טווח גריז

  
  :נתונים טכניים אופייניים

  

  שיטת המדידה  מידע  מידה' יח    תכונות

  ---  לא שקוף  ---   צבע

    רך    מרקם

  ---  לקספקומ יוםתליסבון   ---    מעבה

 C°   > 230 ISO  2176   נקודת נזילות

 Pw 60(  0.1mm  265-295  ISO 2137 ( מעובדתחדירות

10 (שינוי חדירות 
5

 ISO 2137  מקסימום + ISO 2137 50  ) פעולות מנוע בודדות

  )DIN(סיווג תקן הגרמני 
  KHC 2 R-50 DIN 51 825  

  ISOסיווג 
  L-XEFEA 2 ISO 6743-9 

   NLGI*דרגת 
  )מיון לשמני סיכה(= 

  2    

    מינוס C°54  - ב מומנט פיתול במעלות נמוכות
  מומנט פיתול בהתנעה

  בפעולהמומנט פיתול 

  
mNm  
mNm 

  
320  
310  

IP 186 

  C°40 - ב ימים7 הפרדת שמן
       

%  1.7 IP 121 

 bar 0.07  IP 142   שעות100ירידה של  עמידה בפני חמצון

 bar 0.17  IP 142   שעות500ירידה של  עמידה בפני חמצון

 IP 220  0.0    בדיקה דינאמית של עמידה בפני חלודה במים מזוקקים  

 IP 112  עובר    24h/C°40  -שיתוך נחושת ב

  +C° 180עד   - C°   C°54  ספרת השימוש
  )תקופות קצרות (200

 

 רכיב נוזלי

  PAO  סוג

   C°40 -ב צמיגות קינמטית

   C °100 -ב                       

mm²/s  

mm²/s  

145.0  

18.0  

ISO 3104 

 IP 226  138    מדד  צמיגות

 *NLGI = National Lubricating Grease Institute 
  


