
Produktové informácie

Tribol GR CLS 000
Vodoodolný polotekutý tuk

Popis produktu
Castrol Tribol GR CLS 000 (pôvodne Olit™ CLS 000) je extrémne vodoodolné polotekuté plastické mazivo s vysokým
výkonom na báze litno-vápenatej zahusťovacej zložky. Vynikajúce reologické vlastnosti v kombinácii s optimálnymi
nízkoteplotnými vlastnosťami zaisťujú možnosti aplikácie v širokom rozsahu. 
Tribol GR CLS 000 sa tiež vyznačuje mimoriadnou protikoróznou ochranou a špičkovou odolnosťou voči detergentným
čistiacim prostriedkom a sóde.

Použitie produktu
v centrálnych mazacích systémoch koncipovaných pre polotekuté tuky
prevodovky a systémy prevodov mazaných polotekutými tukmi
pri nepriaznivých podmienkach prevádzky (vlhkosť a prítomnosť vody)
teplotný rozsah aplikácie :  - 40 až + 100 °C

Výhody
vynikajúca dopraviteľnosť v centrálnych mazacích systémoch
žiadne blokovanie rozdeľovačov
vysoko odolný vode, detergentom a alkáliám
výnimočná ochrana proti korózii
veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti
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Typické parametre

Parameter Metóda Jednotka Tribol GR CLS 000

Farba vizuálne - béžová

Základový olej - - minerálny olej

Spevňovadlo - - itno-vápenaté mydlo

Penetrácia po prehneteni
ASTM D217/

ISO 2137
0,1 mm 450 - 500

Hustota pri 20 °C interná kg/m³ 900

Bod skapnutia
ASTM D566/

ISO 2176
°C 150

odlieha bežným výrobným toleranciám.

Doplňujúce informácie
Dodržujte špecifikácie výrobcu ložiska a zariadenia. Tribol GR CLS 000 je miesiteľný s lítiovými tukmi, maximálny výkon 
je však garantovaný iba v prípadoch, keď nie je zmiešaný s iným mazivom.
 
 

Tento výrobok sa v minulosti nazýval Olit CLS 000. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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