Mobil Chassis Grease LBZ
Automobilové polotekuté plastické mazivo
Popis produktu
Mobil Chassis Grease LBZ je polotekuté plastické mazivo na bázi syntetických olejů a hydroxystearátu
litného, konzistence NLGI 00. Mazivo bylo vyvinuto speciálně pro systémy centrálního mazání v
užitkových vozidlech.
Díky své speciální formulaci a polotekuté konzistenci Mobil Chassis Grease LBZ vykazuje vynikající
průtok za nízkých teplot a v dlouhých potrubích. Mazací film je dobře přilnavý a z mazaného místa
nevytéká ani při zastavení. Mazivo rychle přiteče na mazané místo. Produkt je odolný vůči vodě a
vymytí vodou, navíc chrání proti rezivění posypovými solemi a roznášením soli do mazacích míst
podvozků.
Mobil Chassis Grease LBZ je kompatibilní s těsnícími materiály na bázi NBR, ACM a FKM

Vlastnosti a výhody
Vlastnosti
Dobrá čerpatelnost v centrálních systémech i
při nízkých teplotách

Výhody
Potenciál pro racionalizaci na jeden typ
maziva

Vhodné pro centrální mazací systémy

Snížení provozních nákladů na obsluhu a v
důsledku toho nižší náklady na údržbu a vyšší
hospodářské využití

Snížené opotřebení při velkém zatížení nebo
šokovém namáhání a vibracích. Vynikající
proti opotřebení.
Dobrá ochrana proti rezivění a korozi a
odolnost proti vymývání vodou

Dobrá formulace maziva znamená jeho
spolehlivost. Snadná dostupnost k mazaným
místům.
Ochrana zařízení a dobré mazání i v
přítomnosti vody
Omezení transportu nečistot do navazujícího
zařízení

Řízené uvolňování oleje

Vyvážené mazací
životnost zařízení

vlastnosti

pro

delší

Použití
Pro systémy centrálního mazání v nákladních vozech a teplotách -40 až 100°C. Mazivo je
doporučováno pro mazací systémy těchto výrobců:
· Willie Vogel AG, Berlin (do -25°C )
· Mercedes Benz (list 264.0 Semi-Fluid Greases)
· MAN (MAN 283 Li-P 0/000)

Charakteristické vlastnosti
NLGI třída
Viskozita základového oleje, cSt při 40ºC ASTM D 445
Zpevňovadlo
Barva
Penetrace při 25. ºC ASTM D 217
Bod skápnutí °C, D 2265
Ochrana proti korozi EMCOR, ISO 11007
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Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví,
pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu
(BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být
používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na
ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé
z jejích poboček.

