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Unsoare 
KROSS® Ca-2-G
DESCRIERE:
Unsorile antifricțiune pe bază de săpun de calciu KROSS® Ca-2-G sunt unsori fabricate prin îngroșarea uleiurilor de bază minerală cu săpun de calciu, și asigură rezistența 
bună la apă, protecție împotriva uzurii și coroziunii. 

APLICAȚII:         
Unsorile antifricțiune pe bază de săpun de calciu KROSS® Ca-2-G au o rezistență la apă foarte ridicată inerentă unsorilor de calciu. Aceste unsori sunt destinate lubrifierii 
generale a pieselor și  ansamblurilor industriale incluzând:
- Lagare de alunecare ce lucrează la viteze mici, sarcini și temperaturi moderate;
- Echipamente industriale și masini agricole cu puncte unde e necesară lubrifierea;
- Rulmenți cu bile și role ce lucrează în condiții nu foarte dificile la viteze mici și sarcini ușoare;
Intervalul de temperatură de operare pentru unsorile KROSS® Ca-2-G este de la  -20ºC la +60ºC.

CARACTERISTICI TIPICE:                                                                                                                                            

PARAMETRI Metoda de analiza
VALORI TIPICE

Ca-2

Tipul îngroșatorului - Săpunuri de calciu ale acizilor grași

Tipul uleiului de bază - mineral

Culoare Vizual negru

Aspect Vizual netedă și omogenă

Vâscozitatea cinematica a uleiului de bază la 40ºC, mm²/s EN ISO 3104 35

Determinarea punctului de picurare, ºС ISO 2176 97

Penetrația la 25ºС, 0.1 mm  ISO 2137  280                

Stabilitate coloidala - ulei separat, % BDS 6733  9                       

Indice de neutralizare BDS 5167

- alcalinitate, % NaOH 0.1

- aciditate, mg KOH/G lipsă

Acțiune corozivă pe placa de cupru (5 ore la 70ºС) EN ISO 2160 1b

Influența apei la 40ºC DIN 51807 Partea 1 0 (nici o schimbare)

Conținut de apă, % ISO 3733 1.5

Impurități mecanice totale BDS 9018 0.1

Rezistența pe mașina cu 4 bile -diametrul petei de uzura, mm ASTM D 2266 Acțiune corozivă pe placă de cupru (5 ore la 70ºС)

                                                           

Nota: Informaţiile furnizate în datele tipice nu constituie o specificaţie, dar aceste valori se bazează pe producţia curentă şi pot fi afectate de toleranţele admisibile de 
producţie. Ne rezervam dreptul de a face modificări asupra prezentului document.

ü 0.4 kg ü 4 kg ü 20 kg
ISO  conform ISO-L-XBAHA-2

NLGI 2

DIN 51502 KF-2 C-20

 SPECIFICAȚII TEHNICE  AMBALARE


