
Informace o produktu

Tribol™ GR CLS 000
Vodě odolné polotekuté plastické mazivo

Charakteristika
Castrol Tribol™ GR CLS 000 (dříve Olit™ CLS 000) je extrémně vodě odolné polotekuté plastické mazivo s vysokým
výkonem na bázi litno-vápenaté zahušťovací složky. Vynikající reologické vlastnosti v kombinaci s optimálními
nízkoteplotními vlastnostmi zajišťují možnosti aplikace v širokém rozsahu.
 
Tribol GR CLS 000 se také vyznačuje mimořádnou protikorozní ochranou a špičkovou odolností vůži detergentním
čistícím prostředkům a sodě.

Použití
v centrálních mazacích systémech koncipovaných pro polotekutá plastická maziva
převodovky a systémy převodů mazané polotekutými plastickými mazivy
při nepříznivých podmínkách provozu (vlhkost a přítomnost vody
Teplotní rozsah aplikace:  - 40 až + 100 °C

Výhody
vynikající dopravitelnost v centrálních mazacích systémech, žádné blokování rozdělovačů
vysoce odolný vodě, detergentům a alkáliím
výjimečná ochrana proti korozi
velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti
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Technické parametry

Parametr Metoda Jednotky Tribol GR CLS 000

Barva vizuální - béžová

Základový olej - - minerální

Typ zpevňovadla - - lithno-vápenaté

Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25 °C)
ASTM D217/

ISO 2137
0,1 mm 450 - 500

Hustota při 20 °C interní kg/m³ 900

Bod skápnutí
ASTM D566/

ISO 2176
°C 150

Podlehá běžným výrobním tolerancím.

Dodržujte specifikace výrobce ložiska a zařízení.
 
 
Tento produkt se dříve jmenoval Olit CLS 000. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
Tribol GR CLS 000 je mísitelný s lithiovými plastickými mazivy. Maximální výkon je však garantován pouze v případech,
kdy není smísen s jiným mazivem.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
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