
 

    ΓΡΑΣΑ ΠΟΛΛAΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

LIGREASE  ЕР -00, -0 
TS U 23.2-36451680-127:2011 

NLGI 00; 0 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ     
Ένα μείγμα λιπαντικών πετρελαίου, πυκνωμένο με 
σαπούνι λιθίου, περιέχει λειτουργικά ενεργά 
πρόσθετα που βελτιώνουν τις προστατευτικές, 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες πρόσφυσης του γράσου και 
επίσης ένα πρόσθετο ΕΡ. 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ligrease ЕР σειρά λιπαντικών προορίζεται για τη 
λίπανση διαφορετικών διαμορφωμένων μονάδων 
τριβής βιομηχανικού εξοπλισμού (κυλινδρικά και 
ολισθαίνοντα έδρανα, γρανάζια κλπ.) και μηχανισμοί 
μεταφοράς που λειτουργούν κάτω από τα υψηλά 
φορτία. 

Ligrease ЕР 00 σειρά προορίζεται για λίπανση 
κλειστών γραναζιών και αλυσίδων κίνησης, ρουλεμάν 
σε κιβώτια ταχυτήτων με ανεπαρκή σφράγιση. 
 

Ligrease ЕР 0 σειρά είναι σχεδιασμένη για τη 
λίπανση των βαρέων ταχυτήτων κιβώτια 
ταχυτήτων, σε κεντρικά συστήματα λίπανσης 
οχημάτων μεταφοράς και βιομηχανικού 
εξοπλισμού. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Από  - 30 εώς +120
 

о
С. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
• καλές λιπαντικές ιδιότητες. 
• καλή αντλησιμότητα; 
• εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. 
• αξιόπιστη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
• καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες. 

• καλές ιδιότητες προστασίας κατά των ενδυμάτων 
• Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ΚP00K-20

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Index name Ligrease ЕР 

Test methods Classification match                       NLGI 

       DIN 

51502 

00 

K00G-30 

0 

K0G-30 

Thickener Li + ЕР  ASTM 

Operating temperature, °С -30°С … 120 

1. Appearance 
Smooth homogenous green 

ointment* 
DSTU 
38.001 

 

2. Penetration at 25°С with stirring (60 
double cycles),  

m  10
-4

, within 

380-430 340-380 
GOST 
5346 

D217 

3. Dropping point, °С, no less than 150 165 
GOST 
6793 

D566 

4. Colloid stability,  
% of selected oil, no more than 

35** 30 
GOST 
7142 

D1742 

5. Mass fraction of free alkali in equivalent of 

NaOH % no more than 
0,2 

GOST 
6707 

D664 

6. Mass fraction of free acid (in conversion 
to oleic), %, no more than 

2,0 
GOST 
6707 

D1831 

7. Corrosive effect on metals  Withstands 
GOST 
9.080 

D4048 

8. Mass fraction of water, %, no more than Traces 
GOST 
2477 

D95 

9. Lubricating properties at the four-ball 
friction machine, n/m: 

 welding load (Rs) N(kGs), n/m 
2607 

GOST  
9490 

D2596/D
2566 

* Light to dark brown color is permitted in coordination with the customer 
** under the load of 200g 

Διάρκεια ζωής:     3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. 


