
Dane produktu

Tribol GR 2 EP
Uniwersalny smar z dodatkami EP

Opis
Tribol GR™ 2 EP to smar o wszechstronnym zastosowaniu z dodatkami EP. Doskonale nadaje się do
długoterminowego smarowania zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze. Starannie dobrany pakiet dodatków
gwarantuje doskonałe własności smarne nawet w ekstremalnie trudnych warunkach.

Zastosowanie
Smar Tribol GR 2 EP jest przeznaczony do:

Mocno obciążonych łożysk tocznych i ś lizgowych w maszynach wszystkich typów.
Pracy w trudnych warunkach otoczenia jak narażenie na warunki atmosferyczne wilgoć, zapylenie, wibrację oraz
przy dużym obciążeniu.
Przegubów, drążków kierowniczych, prowadnic podnośników, prowadnic w kształcie V, wałów elastycznych, w
pompach wodnych, wysoko obciążonych łożysk.
Bardzo rzadko smarowanych łożysk dźwigów, wózków wysokiego podnoszenia, maszyn budowlanych, pojazdów
mechanicznych.

Warunki użytkowania
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów łożysk.
Smarowane łożyska należy wypełniać do połowy. W przypadku smarowania lub dosmarowania łożysk przy użyciu
smarownicy, pompy do centralnego systemu smarowania smar należy odpowietrzyć.
Najlepsze rezultaty osiąga się, jeżeli Tribol GR 2 EP nie jest mieszany z innymi smarami.

Zalety
Optymalne ochrona przed zużyciem oraz tarciem ciernym.
Wyższy stopień niezawodności działania również w trudnych warunkach.
Zdolność przenoszenia wysokich obciążeń.
Doskonała ochrona przed korozją.
Dobre własności adhezyjne.
Dobrze pompowalny w centralnych systemach.
Odporny na zimną i gorącą wodę.
Odporny na ścinanie i starzenie.

Page 1 of 2



Dane Techniczne

Nazwa Metoda Jednostka Tribol GR 2 EP

Wygląd Wzrokowo - Beżowy

Olej bazowy - - Litowy/Mineralny

Gęstość przy 20°C - kg/m³ 890

Penetracja (60 cykli przy 25°C) ISO 2137 / ASTM D217 0,1 mm 265 - 295

Penetracja (100 000 cykli przy 25°C - zmiana z 60 cykli) ISO 2137 / ASTM D217 0,1 mm 20

Temperatura kroplenia ISO 2176 / ASTM D566 °C 195

Ciśnienie przepływu przy 20°C DIN 51805 hPa 95

Ciśnienie przepływu przy -35°C DIN 51805 hPa 1160

Wydzielenie oleju (168 godz. przy 40°C) IP 121 / DIN 51817 % 2,5

Aparat czterokulowy DIN 51350-4 N 2400

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnych tolerancjach produkcyjnych i nie stanowią
specyfikacji technicznych.
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Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze
prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych.
Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich
regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego
skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspólpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania
niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane
zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.
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