Informace o produktu

CLS Grease
Polotekuté plastické mazivo s EP přísadou

Popis
Castrol CLS Grease je plastické mazivo s nízkou tekutostí a mimořádně dobrými vysokotlakými vlastnostmi (EP). Toto
lithiové plastické mazivo je vhodné pro vysoké zatížení, zaručuje dobrou ochranu proti opotřebení.
Díky charakteru lithiového základu může být použit jako víceúčelové mazivo. Velmi dobře odolává působení vody.

Použití
Castrol CLS Grease může být použit jako tekuté plastické mazivo. Je mimořádně vhodný pro centrální mazání
nákladních automobilů a autobusů. Centrální mazání pro tekuté tuky používají MAN i Daimler Benz, jejich výrobci jsou
především firmy Vogel, Baier & Kőppel, Groeneweld a Interlube. Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské
příručky Vašeho vozu.

Výhody
Castrol CLS Grease nabízí následující výhody:
Dobrá mechanická stabilita,
vynikající ochrana proti vysokým tlakům přináší prodloužení životnosti součástek,
vynikající ochrana proti korozi,
výborné nízkoteplotní vlastnosti umožňující celoroční provoz.
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Typická charakteristika
Název

Metoda

Jednotky Castrol CLS

Zpevňovadlo

-

Lithné

Základový olej

-

Syntetický

-

Zelený, hladký a homogenní

Vzhled

Vizuální

Stupeň konzistence NLGI

ASTM D217 -

00

Penetrace, 60 dvojzdvihů

IP 50

0,1 mm

415

Bod zkápnutí

IP 396

ºC

170

Viskozita základového oleje při 40 °C

ASTM D445 cSt

40

Svárové zatížení

IP 239

kg

280

Emcor Corrosion Protection, destilovaná voda

IP 220

Hodnota

0-0

Emcor Corrosion Protection, slaná voda

IP 220

Hodnota

0-1

Rozsah teplotní použitelnosti

-40 ºC až +100 ºC

Výkonnostní specifikace produktu
MAN 283 Li-P 00/000
MB-Approval 264.0
NLGI 00/000
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Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.
V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz
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