MOL Favorit 2
litiumkompleksivoitelurasva
MOL Favorit 2 on monikäyttöinen voitelurasva, joka on valmistettu erittäin pitkälle jalostetusta mineraaliöljystä ja
litiumkompleksisaentimesta. Sisältää kulumista, hapettumista ja korroosiota estäviä lisäaineita sekä EP-lisäaineita
ja tarttumista parantavia lisäaineita, jotka takaavat erinomaisen suorituskyvyn. Erinomainen mekaaninen stabiilius
antaa pitkäaikaisen suojan ja voitelun.
Melko pehmeä, kellanruskea, säikeitä muodostava voitelurasva.
Käyttölämpötila-alue: -30 °C – +140 °C.
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Ominaisuudet ja edut
Monikäyttöinen voitelurasva
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Erinomainen mekaaninen
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Tekniset tiedot ja hyväksynnät
NLGI-luokka: NLGI 2
DIN 51502:
DIN 51502:
KP2N-30
KP2N-30
ISO 6743-9:
ISO 6743-9:
L-XCDEB
L-XCDEB
2
2
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litiumkompleksivoitelurasva
Ominaisuudet
Ominaisuudet

Tyypilliset arvot

Olomuoto

ruskehtavan keltainen, tahmea

Perusöljyn viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

200

Tippumispiste [°C]

270

Tunkeuma 60 iskun jälkeen 25 °C:ssa [0,1 mm]

280

Tunkeuman muutos 10 000 iskun jälkeen 25 °C:ssä [0,1 mm]

20

Shell Roll -stabiilius (100 °C/24 h), tunkeuman muutos [0,1 mm]

30

Nelikuulakoe, hitsautumiskuormitus [N]

2800

Timken OK -kuorma [Lb]

40

Hapettumisstabiliteetti 100 h / 100 °C, paineen alenema [kPa]

25

Kuparikorroosio (100 °C, 24 h) [laatu]

1

Dynaamisen veden sietokyky 79 °C:ssa [massa %:a]

2

Staattisen veden sietokyky 90 °C:ssa [laatu]

1-90

Öljyn erottuminen [massa %:a]

0,5

Vuoto pyöränlaakerista [massa %:a]

0,5

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet
Tuote ei sisällä mitään myrkyllisiä materiaaleja.
Tuotteen säilytyksen ja käsittelyn aikana on noudatettava mineraaliöljytuotteita koskevia tavanomaisia
työterveysmääräyksiä.
Säilytettävä katetussa paikassa suoran auringonvalon ja kosteuden ulottumattomissa.
Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 36 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: -5°C - +45°C
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