
Dane produktu

Tribol™ GR TG 2
Syntetyczny, wysokotemperaturowy smar łożyskowy

Opis
Tribol™ GR TG 2 (poprzednia nazwa Thermogrease™ 2)  jest czarnym, syntetycznym smarem wysokotemperaturowym
do smarowania łożysk tocznych i ś lizgowych. Ze względu na zawartość stałych środków smarnych posiada
nadzwyczajną zdolność przenoszenia wysokich obciążeń

Zastosowanie
Łożyska toczne i ś lizgowe pracujące w warunkach wysokich obciążeń oraz wysokiej temperaturze.
Łożyska wentylatorów maszyn tekstylnych.
Ogrzewane łożyska cylindrów suszarniczych i kalandrów.
Łożyska pieców piekarniczych i piecach do wypalania.
Smarowanie maszyn szklarskich do produkcji butelek oraz produkcji tafli szkła.

Warunki użytkowania
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami producentów łożysk.
Tribol GR TG 2 nie należy mieszać z innymi smarami.
Przed posmarowaniem należy dokładnie usunąć pozostałości poprzedniego smaru.
Obudowę łożyska należy wypełnić maksymalnie do połowy.
Krótkotrwale możliwe wyższe temperatury. Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zalety
Niezwykle stabilny temperaturowo i na starzenie.
Bardzo dobra ochrona przed zużyciem ciernym.
Niski współczynnik tarcia.
Odporny na działanie gorącej i zimnej wody.
Ograniczona odporność na roztwory alkaliczne i kwasy.
Dobra ochrona przed korozją.
Zapobiega korozji ciernej.
Nie działa na metale kolorowe.
Dobrze tłoczliwy w centralnych układach smarowania.
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Dane Techniczne

Nazwa Metoda Jednostka Tribol GR TG 2

Wygląd Wzrokowo - Czarny

Olej bazowy - - Syntetyczny

Zagęszczacz - - Organiczny

Penetracja (60 cykli przy 25°C
 
/77 °F)

ASTM D217/ ISO 2137 0.1 mm 265 - 295

Temperatura kroplenia ASTM D566 °C/°F > 300/> 572

Gęstość przy 20ºC/68 °F Metoda własna kg/m³ 1070

Odporność na wodę DIN 51807-1 stopień 0

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnych tolerancjach produkcyjnych i nie stanowią
specyfikacji technicznych.

 Produkt poprzednio występował pod nazwą  Thermogrease 2. Zmiana nazwy nastąpiła w 2015 r.
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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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