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Grafitový mazací tuk 
zmýdelněný lithiem a EP-
aditivy odolný vůči vyso-
kému tlaku.
 Odolný vůči vysokým tlakům díky EP-aditivům.
 Díky grafitu je zaručeno mazání i při ztrátě
     mazacího tuku (nouzové mazání).
 Dobré utěsňovací vlastnosti a ochrana před 
     vznikem koroze.
 Velice dobře odpuzuje prach, nečistoty a vodu.
 Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
 V praktické „pull off “ kartuši.

Mazací tuk zmýdelněný 
lithiem a EP-aditivy odolný 
vůči vysokému tlaku.

 Pro dlouhé mazací intervaly.
 Odolný vůči vysokým tlakům díky EP-aditivům.
 Dobré utěsňovací vlastnosti a odolnost vůči vodě.
 Odolný vůči oxidaci a korozi.
 Neobsahuje těžké kovy a chlór.
 Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
 V praktické „pull off “ kartuši.

Univerzální mazací tuk 
zmýdelněný lithiem na 
bázi minerálního oleje.
 Stabilní mazací tuk odolný vůči oxidaci.
 Vynikající utěsňovací vlastnosti, 
    odpuzuje prach a nečistoty.
 Dobrá přilnavost.
 Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
 V praktické „pull off “ kartuši.

Uporornění: 
Tuky jsou expedovány v plastových kartuších! Plastové kartuše zlepšují skla-
dovatelnost (je zabráněno vytékání tuku při vysokých teplotách). Kartuše 
skladujte v suchu, chladu a ve svislé poloze!
Respektujte provozní předpisy výrobců agregátů, strojů a motorových 
vozidel!
Další informace naleznete v technickém listu.

Technická data
  Víceúčelový tuk I, 893 870 ... Víceúčelový tuk II, 893 871 ... Mazací tuk dlouhodobý III, 890 402

 Technická data

 

 Báze Lithium 12 Hydroxstearat Lithium 12 Hydroxstearat Lithium 12 Hydroxstearat

 Barva žlutá šedočerná světlehnědá

 NLGI-třída (DIN 51818) 2 2 2

 Teplotní odolnost od —30°C do +130°C od —20°C do +130°C od —30°C do +130°C

 Viskozita základního oleje při  40°C 130 mm2/s 60 mm2/s 280 mm2/s

 Bod varu (DIN ISO 2176) 180°C 190°C 180°C

 Walkpenetrace (DIN ISO 2137) 280 280 280

 Ochrana proti korozi 
 (SKF-test, DIN 51802) 0 0 0

 Svářecí síla VKA  (51350) 1800 N 2400 N 2000 N

 Označení dle  DIN 51502 K 2K-30 KPF 2K-30 KP 2K-30

Pro lehce zatěžované části motoro-
vých vozidel a strojů jako např. vali-
vá a kluzná ložiska, hřídele, závitová 
vřetena, ložiska elektromotorů, kulič-
ková a válečková ložiska, podvozky 
vozidel atd. 

Pro středně a vysoce zatěžovaná 
valivá a kluzná ložiska, kuličková 
a válečková ložiska, hřídele, otočné 
klouby a věnce, kluznice a kluzná 
vedení, klínové hřídele, kloubové tyče 
a panty, hydraulické přístroje atd.

Pro silně zatížená kuličková a válečková 
ložiska v průmyslu a zemědělství, jakož 
i pro pracovní a opěrná ložiska všech 
válcovacích stolic, ložisek nůžek pro 
stříhání za tepla i za studena.

Ruční pákový lis na vazelínu           Obj. č. 986 00
Prodlužovací nástavec pro maznici    Obj. č. 986 001
Pryžová pancéřová hadice           Obj. č. 986 002
Nástavec pro tlakovou maznici             Obj. č. 986 003
 (M 10 x 1) 

Název Obsah Obj. č. Bal./ ks.
Víceúčelový tuk I 400 g A0893 870 1

Víceúčelový tuk II 400 g A0893 871 1 1/12
Mazací tuk dlouhodobý III 400 g A0890 402

Víceúčelový tuk I 18 kg A1893 870 018 1
Víceúčelový tuk II 18 kg A1893 871 018 1
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VÍCEÚČELOVÝ TUK I VÍCEÚČELOVÝ 
TUK II

MAZACÍ TUK 
DLOUHODOBÝ III


