
                           

 
Грес BESLUX FLUOR H-2 

Високоефективна флуорирана грес с одобрение от NSF 
 
ОПИСАНИЕ 
G.BESLUX FLUOR H-2  е бяла, хомогенна като масло пер-флуор-полиетерна грес. Устойчива e 
специално на окисление, на химически реагенти и високи температури. 
G.BESLUX FLUOR H-2  може да се употребява в контакт с вода, гореща вода, пара, масла, горива, 
киселини, основи, разтворители (не съдържащи флуор) , хлорсъдържащи разтворители и др. 
Продължителната експлоатационна температура е мах 260°С, но тя може да достигне до 280°С 
за кратък период от време. 
Всички суровини употребявани във формулирането на греста са оторизирани от Spanish 
Legislation Health и са представени в положителния списък на Food and Drugs Administration 
Смазката има одобрение в клас H-1 в NSF с регистрационен номер 136 455. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
G.BESLUX FLUOR H-2  има изключителна топлинна и химическа стабилност както и като 
лубрикант с висока ефективност при: 

• Всякакви приложения в хранителната промишленост 
• В лагерите на електрически мотори 
• Ролкови лагери в колелата на вагони за пещи 
• Термично стабилизирани сачмени лагери в клип вериги. 
• Лагери на пълзящи вериги в сушилни инсталации 
• Връщащи се / влизащи отново/ лагери в пълзящи вериги 
• Рамкови вериги с лагери 
• Вакуумни единици 
• Работа и изпомпване на алкални продукти и киселини. 
• Работа и изпомпване на петрол , горива и масла. 
• Работа и изпомпване на разтворители. 
• Основно навсякъде, където е необходим лубрикант с дълъг живот с лимитирани 

температури и строги условия на околната среда 
 
СВОЙСТВА 
Както е посочено тук G.BESLUX FLUOR H-2  е неразтворима в повечето разтворители, ето защо 
те не са подходящи за почистване на механизми и инструменти употребявани в контакт с този 
продукт. За да се почисти G.BESLUX FLUOR H-2  от частите  без проблем трябва да се използват 
флуорирани разтворители. 
 
ВНИМАНИЕ 
Тестове върху животни показват много ниска проникаемост и кожна токсичност, така че няма 
опасност за операторите. Ако по някаква причина, този продукт се нагрее над 300°С , 
вдишването трябва да бъде избягвано тъй като газообразните остатъци от термичната 
деградация са токсични и дразнещи. 
Трябва да се избягва пушенето при боравене с продукта. 
 



НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Грес BESLUX FLUOR H-2  трябва да се прилага върху перфектно почистени части , свободни от 
всякакъв тип замърсявания или защита като масла, греси и антикорозионни продукти , прах и 
др. 
 
 

ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Типични стойности) 
 

Сгъстител органичен 
Базово масло PFPE 
Цвят бял 
Плътност при 25°С, g/cm³ 1,97 
Консистенция NLGI Клас 2 
Работна пенетрация при 25°С ( 0,1mm  ) 280 
Работна пенетрация при 60W,( 0,1mm ) 285 
Точка на прокапване, °С ˃ 300 
Окислителна стабилност, 100°С, kg/cm² 0 
EMCOR тест корозия Клас 0 
Загуби при изпарение, % 

- 22h/65°C 
- 22h/120°C 
- 22h/200°C 
- 22h/260°C 

 
0 
0 

0,1 
1,2 

Сепарация на масло, % 
-30h/65°C 
-30h/200°C 
-30h/260°C 

 
4,75 
10,9 
15,7 

Водоустойчивост, 90°С Клас 0 
Натоварване на заваряване, kg ˃ 700 
Работна температура, °С -30  до  260 

 
УСТОЙЧИВОСТ НА СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ЕЛАСТОМЕРИ 

Ацетатна целулоза непроменлив 
Полиацетатна гума непроменлив 

Полиамид непроменлив 
Полиетилен непроменлив 

Поликарбонат непроменлив 
Полиуретан непроменлив 

Политетрафлуоретилен непроменлив 
Етил-пропил-терполимер гума непроменлив 
Бутадиен-акрилонитрил гума непроменлив 

 
Опаковка:   картуш 0,8kg , кутия 0,5 kg, кутия 0,1 кг 
 
Срок на годност – 10 години 
 
 

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080 
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; Сливен 0879.435783 

www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com 
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