
Fabricat în UE www.krossoil.ro

Unsoare 
KROSS® Li EP-2
DESCRIERE
Unsorile multifuncționale de litiu KROSS® Li EP-2 sunt unsori fabricate din uleiuri de bază minerală, îngroșatori pe bază de 12-hidroxistearat de litiu, și aditivi pentru a 
asigura foarte bună rezistență la apă, stabilitate la oxidare și pentru a proteja părtile lubrifiate la rugină, uzură și coroziune.

APLICAȚII
Unsorile KROSS® Li EP-2 sunt unsori multifuncționale pe bază de săpun de litiu antifricțiune și conțin aditivi speciali EP, au foarte bună aderență și foarte bună  rezistență 
la apă, și asigură protecție împotriva oxidării, uzurii și coroziunii. Aceste unsori sunt destinate lubrifierii și etanșării rulmenților, balamalelor și altor mecanisme ce lucrează 
la presiuni mari, șocuri și vibrații în aplicații în care intervalul de temperatură este de la  -30ºC la +120ºC.
Unsorile KROSS® Li EP-2 sunt recomandate pentru lubrifierea mașinilor și echipamentelor industriale ce lucrează la sarcini mari în medii nefavorabile inclusiv șocuri, viteze 
mari, umiditate ridicată și un interval de temperatură foarte larg. Unsorile sunt utilizate pentru lubrifierea rulmenților plani și radiali ai laminoarelor, foarfecilor, preselor și 
liniilor de debitare ale mașinilor de roluire oțel și pentru alte aplicații în prelucrarea metalelor. Ele sunt de asemenea recomandate pentru ungerea rulmenților cu role mari 
utilizați în mine, construcții, mașini și echipamente navale ce funcționează în condiții severe.
Unsorile KROSS® Li EP-2 sunt stabile la forfecare și iși mențin consistența în condiții grele de operare. Au o foarte bună capacitate portantă și rezistență la spălarea cu apă. 

Aceste unsori nu sunt corozive asupra metalelor neferoase, și materialelor din oțel din rulmenți, chiar furnizează protecție adecvată împotriva formării ruginei.

CARACTERISTICI TIPICE

PARAMETRI Metoda de analiza
VALORI TIPICE

Li EP 2

Tipul îngroșatorului - 12-hidroxistearat de litiu

Tipul uleiului de bază - mineral

Culoare Vizual Galben-maro

Aspect Vizual onctuoasă și omogenă

Vâscozitatea cinematică a uleiului de bază la 40ºC, mm²/s EN ISO 3104 120

Determinarea punctului de picurare, ºС ISO 2176 194

Penetrația la 25ºС, 0.1 mm ISO 2137 280

Stabilitate coloidala  - ulei separat, % BDS 6733 Metoda 1 12

Indice de neutralizare
- alcalinitate, mg KOH
- aciditate, mg KOH/g

BDS 5167 1.0
0.3

Acțiune corozivă pe placă de cupru (3 ore la 100ºС) EN ISO 2160 1b

Influența apei la 90ºC DIN 51807 Partea 1 1 (ușoara)

Conținut de apa, % ISO 3733 BDS 13963 sub 0.05

Impurități mecanice totale, % BDS 9018 0.01

Impurități mecanice insolubile în acid clorhidric, % BDS 7987 lipsă

Rezistența pe masină cu 4 bile: -Sarcina de sudura, N ASTM D 2596 2500

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 modificari asupra prezentului document.

ü 0.4 kg ü 0.8 kg ü 4 kg ü 20 kg

AMBALARE               
conform ISO 6743/9 ISO-L-XCCHB-2

NLGI 2

DIN 51502 KP 2 K-30

BDS 16507

DIN 51818

SPECIFICAȚII:    


