
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
BESLUX ATOX BT-2

Грес за ХВП, клас Н-1 NSF, за работа при много ниски температури

Описание:

Синтетична, бяла на цвят, грес за работа в широк температурен диапазон от минус 700  до
плюс 100°С с отлични смазващи способности. Притежава отлична водоустойчивост, бавно
стареене и дълъг живот на смазването. Подходяща е за високи скорости на работа:
VF=8x105

Типични приложения:

Предназначена е за смазване на лагери и механизми в хранителната и фармацевтична
промишлености, работещи при много ниски експлоатационни температури. Такива
температури провокират втвърдяването на конвенционалните греси с произтичащите от
това загуби на влага и смазващи способности и следователно блокиране на устройствата и
съоръженията, повреди, износване и счупване.

BESLUX  ATOX  BT-2  е предназначена за смазване на лагери и механизми в
хладилни складове и помещения за замразяване. За смазване на
„хладилно оборудване”: въздушни кондиционери, хладилници и:
Ø Механизми на ски-станции работещи при ниски температури (теле-седалки, тягови

дискови и др.);
Ø Лагери и общи механизми в хладилната част на бутилиращи предприятия;
Ø Вентили и кранове за течности работещи при ниски температури;
Ø За смазване на лагери на помпи в нискотемпературни кръгове;
Ø Вериги и дискове в криогенни помещения;
Ø Товарни лагери на конвейери в помещения за замразяване;



Специфични характеристики:

Наименование на показателя Метод за анализ Стойност
§ Цвят Бял
§ Втърдител, тип на сапуна Калциев
§ Природа на базовото масло Синтетично
§ Пенетрация при 250 С ASTM D-217 265 – 295 x 0,1 mm
§ Температура на прокапване, 0С ASTM D-566 min 1300 C
§ Налягане на потока при – 350 С DIN 51805 max 450 mbar
§ Плътност 0,9 g/cm3

Общи характеристики

Наименование на показателя Метод за анализ Стойност
§ NLGI клас DIN 51818 2
§ Работна пенетрация 60w ASTM D-217 265 – 295 X 0,1 m
§ Работна пенетрация 105 w ASTM D-217 max +35 x 0,1 m
§ Тест на 4-съчмена машина

- Натоварване на заваряване
- Товароизносен индекс 1 час/ 40 кг

IP – 239
min 220 kg
max 0,55 mm

§ EMCOR изпитание за корозия DIN 51802 max 1
§ Корозия на медна пластинка 24 часа/1000 С ASTM D-4048 max 1b
§ Стабилност на окисление, 100 часа/1000 С ASTM D-942 max 0,25 kg/cm3

§ Загуби от изпарение 22 часа/1000 С ASTM D-972 max 0,5%
§ Отмиване с вода, 1 час/400 С IP-121 max 4,5%
§ Отделяне на масло, 7 дни/400 С IP-121 max 5%
§ Работен температурен диапазон - от – 700 до 1000 С

Опаковки: картуши 450 гр., кутия 1 кг, кутия 5 кг, бидон 18 кг.

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

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; www.pharmcobg.com
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