GREASES AND OILS

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.

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

BENEFITS
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

NOTICE
Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.
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MEGATUK® LD2
TECHNICAL 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

CONTENT

STOCK NUMBER

400 ml kartuše

205 500

15 kg plechovka

205 515

25 kg plechovka

205 525

50 kg plechovka

205 550

RELATED PRODUCTS
TECHNOSOL®

NO 1®

TLAKOVÁ
MAZNICE

MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ
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MEGATUK® LD2
All products of NOVATO ® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classiﬁed, marked and equipped with
safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is
freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO ®
products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and
handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and
conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to
perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the
hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO ® spol. s.r.o. guarantees the declared
quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.
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NOVATO® - MEGATUK® LD2 technical page sheet 3/3

