PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK®
LD2
MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysoké výkonnosti,
konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného
mýdla a ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými
synergicky působícími tuhými bílými mazivy.

POUŽITÍ
MEGATU K® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených
teplotách a nízkých otáčkách.

VÝHODY
odolný vůči oxidaci

odolný vůči vodě

dobré protikorozní vlastnosti

vysoká tepelná zatížitelnost

vysoká odolnost proti tlaku*

výborná přilnavost

prodlužuje interval mazání

zvýšení životnosti strojů a nástrojů

dobré vlastnosti při nouzovém chodu

UPOZORNĚNÍ
Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.
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MEGATUK® LD2
TECHNICKÁ DATA
Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání

–20 až +150 °C

Krátkodobá maximální teplota

+200 °C

Bod skápnutí (DIN I SO 2176)

nad 260 °C

Penetrace (DIN I SO 2137)

265 až 295 1/10 mm

Odolnost vůči vodě

až 90 °C

Ochrana proti korozi (DIN 51 802)

stupeň koroze 0

Koroze na měď (DIN 51 811)

Stupeň koroze 1-150

Zpevňovadlo

Lithné mýdlo

Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)

cca 115 mm2/s

ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)

5800 N

Označení (DIN 51 502)

KPF2 P -20

Otáčkový faktor n × ds mm/s

200.000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše

205 500

15 kg plechovka

205 515

25 kg plechovka

205 525

50 kg plechovka

205 550

400 ml kartuše - barva černá

205 505

automatická maznice Megatuk LD2 125 ml

205 352

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

TLAKOVÁ
MAZNICE

MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÁ
MAZNICE
MEGATUK LD2
125 ML
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MEGATUK® LD2
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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