
Vysoce kvalitní univerzální plastické mazivo s extrémní odolností proti p sobení vody a 

vlhkosti i vysokým teplotám a tlak m. Toto mazivo je koncipováno na bázi velmi 

kvalitních parafinických ropných olej  zpevn ných vápenatým komplexním mýdlem.  

Udržuje vynikající p ilnavost, strukturální stabilitu a odolnost i v t ch nejnáro n jších 

aplikacích vystavených vod  a teplu a je schopné áste n  odolávat i kyselým, nebo 

zásaditým kapalinám. 

TIGROL GREASE CAX 2 má vynikající mechanickou stabilitu a jeho konzistence z stává 

nezm n na po dlouhou dobu p sobení st ihového a tepelného namáhání. Nabízí 

vynikající antikorozní ochranu i v náro ných podmínkách.  

Lze jej b žn  používat p i teplotách od -25°C do +140°C, krátkodob  až p i 180°C.

TIGROL GREASE CAX 2 je doporu ován pro nejr zn jší valivá ložiska používaná v 

pr myslu a automobilové doprav  jako jsou sou ásti podvozk , kardanové klouby a 

ložiska kol. Vyniká p i použití v za ízeních kde je nutná odolnost proti vlhkosti a vod  a 

vyžadována spolehlivá ochrana proti opot ebení, jako jsou nap íklad ložiska erpadel a 

vodních pump nebo otev ené p evody. Jeho vysoké užitné vlastnosti umož ují 

racionalizaci po tu pot ebných plastických maziv, jejich sjednocení a tím i úspory.
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Konzistence, NLGI 

Viskozita základového oleje p i 40°C mm²/s 

Penetrace po prohn tení,  mm/10 

(60 dvojzdvih ) 

(10.000 dvojzdvih ) 

Bod skápnutí 

Ochrana p ed korozí (EMCOR), st. koroze 

Koroze na m di p i 120°C 

Odolnost proti vod ,  % 
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GREASE CAX 2


