MOL Liton LTA 3EP
lithné plastické mazivo
MOL Liton LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo vyrobené z vysoce rafinovaného minerálního oleje a
zpevňovadla na bázi lithium-12 hydroxystearátu. Obsahuje přísady, které snižují opotřebení, zabraňují oxidaci a
korozi, stejně jako EP přísady, aby byl zajištěn vynikající výkon. Díky vysoké stabilitě a struktuře, která odolává
vibracím, může být použit v železničních ložiscích kol. Je to plastické mazivo polotvrdé konzistence, hladké
struktury, hnědé barvy.
Teplotní rozsah použití je od -30 °C do +120 °C, až do +140 °C při krátkodobém použití.
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MOL Liton LTA 3EP
lithné plastické mazivo
Specifikace a schválení
Konzistence NLGI: NLGI 3
DIN 51502:
DIN 51502:
KP3K-30
KP3K-30
DIN 51825:
DIN 51825:
KP3K-30
KP3K-30
ISO 6743-9:
ISO 6743-9:
L-XCCEB
L-XCCEB
3
3

Vlastnosti
Vlastnosti

Typické hodnoty

Vzhled

hnědé, homogenní

Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C [mm2/s]

100

Bod skápnutí [°C]

200

Penetrace při 25°C [0,1 mm]

245

Mechanická stálost - zvýšení penetrace po 10 000 dvojzdvizích [0,1 mm]

6

Zkouška na 4KP, svarové zatížení [N]

3000

Timken test, únosnost mazacího filmu OK [Lb]

40

Oxidační stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]

30

Koroze na ocel (100°C/24 h)

nepřítomnost koroze

Koroze na měď (100°C/24 h) [stupeň]

1

Korozivní test Emcor [stupeň]

0

Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C [hmotnost %]

2

Odlučivost oleje [hmotnost %]

2,5

Penetrace po 100 000 dvojzdvizích při 25 °C [0,1 mm]

30

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování
Tento produkt neobsahuje žádné toxické látky. Při skladování a manipulaci s produktem by měly být dodržovány
pracovně-bezpečnostní předpisy pro práci s minerálními oleji.
Produkt skladujte na krytých místech, chráněných před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců
Doporučená teplota skladování: -5°C - +45°C

Informace pro objednání
Kód nomenklatury 27101999
SAP kód a balení:
13301910 MOL Liton LTA 3EP 250G
13301911 MOL Liton LTA 3EP 400G
13301912 MOL Liton LTA 3EP 8KG
13301856 MOL Liton LTA 3EP 50KG
13301855 MOL Liton LTA 3EP 180KG

250 g plastová dóza
400 g kartuš
8 kg plechový kanystr
50 kg ocelový sud
180 kg ocelový hobok

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz
Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)
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