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Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Et sikkerhedsdatablad, der er i 
overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos din lokale forhandler. 

Universel grøn lithium-/kalcium smørefedt for ekstreme tryk 
 
 
 
 
 • MULTIS FIL EP 2 er en universel, smørefedt til smøring af belastede glide-, 

knude- og rullelejer, hjullejer, kardanled, chassis og forskellige 
anvendelsesområder med stødpåvirkninger og vibrationer indenfor transport, 
landbrug og i off-road-køretøjer, der opererer under våde, støvede og/eller tørre 
forhold. 

• Velegnet som smørefedt til almindelige formål inden for industrielle 
anvendelsesområder hvor der kræves en NLGI 2 EP fedt  

• Smørefedt til ekstreme tryk 
• MULTIS FIL EP 2 bør påføres med en pneumatisk pumpe eller fedtsprøjte 

 
 
 
 
 • ISO 6743-9: 

• DIN 51 502: 
L-XBCEB 2 
KP2K-25 

 
 
 

 
 • Grundet dens ægte universelle karakter kan MULTIS FIL EP 2 erstatte en lang 

række former for smørefedt, hvilket gør det muligt at foretage lagerrationalisering 
og forenkling af vedligeholdelse 

• Danner en holdbar smørefilm som resulterer i reducerede omkostninger i 
forbindelse med vedligeholdelse og stilstand 

• God pumpbarhed på grund af fedtets egenskaber ved lav temperatur 
• Er blandbar med andre konventionelle f smørefedt af lithium/kalcium typer 
• Fremragende vedhæftningsevne på metal 
• God termisk og mekanisk stabilitet 

 
 
 
MULTIS FIL EP 2 Metode Enhed MULTIS FIL EP 2 
Fortykningsmiddel - - Lithium / Kalcium 
Baseolie - - Mineralisk 
NLGI-klasse ASTM D 217 - 2 
Farve Visuelt - Grøn 
Konsistens Visuelt - Klæbrig 
Drifttemperatur - ºC - 25 till 130 
Penetration, 25 ºC ASTM D 217 0,1 mm 265 – 295 
4-kugle svejselast DIN 51 350-4 daN >315 
Korrosionsbeskyttelse SKF-EMCOR DIN 51 802 Klassificering 0-0 
Dråbepunkt IP 396 ºC > 185 
Viskositet (baseolie), 40 ºC ASTM D 445 mm2/s 150 
De angivne, typiske specifikationer som vises i denne tabel er middelværdier 
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