
 Langfibret EP fedt

Beskrivelse: Termalene Heavy Duty Construction Grease, almindelig kendt 
som Termalene EP 2C EX Tacky Grease, er en meget vedhæftende, 
aluminium komplex EP fedt fremstillet til brug i lejer, pin og bøs eller 
glideflader. Termalene Heavy Duty Construction Grease har ekstraordinære 
anti-wear og vandtætte egenskaber, hvilket forøger levetiden på lejer. EP-
egenskaber kombineret med fremragende mekanisk stabilitet giver et 
konstant højt niveau af beskyttelse under hele anvendelsen. Termalene 
Heavy Duty Construction Grease har ekstraordinær evne til at bevare sine 
egenskaber, hvilket kan tilskrives produktets modstandsdygtighed over for 
vand samt den ekstreme vedhæftning.

Anvendelse: 
• Alle typer af glide- og kuglelejer, som anvendes i maskinkonstruktioner 
samt maskiner i Landbruget og i mineindustrien.
• Pin og bøs samt glideflader, såsom vanger og drejeskamler
• Lejer der er udsat for megen fugtighed, som f.eks. den ”våde ende” på 
papirmaskiner eller maskiner udsat for saltvand.

Egenskaber / Fordele:
• Mekanisk stabil - Fortyndes ikke på trods af lang tids anvendelse, hvilket 
medfører forlængelse af smøreintervallet. 
• EP- og anti-wear egenskaber - Forøger levetiden på maskindelene hvilket 
betyder besparelse på reservedele og tabt produktionstid. 
• Næsten vandtæt - Giver fremragende beskyttelse mod udvaskning af vand, 
selv når der er tale om varmt procesvand. 
• Ekstremt vedhæftende - Fedtets evne til at bevare sine egenskaber giver 
optimal holdbarhed på maskindelene, samtidig med at eftersmøring 
reduceres til et minimum.

Teknisk data:

52 - Bel-Ray Termalene Heavy Duty Construction 
Grease

Produktionskode
: 

52-2
 Bel-Ray Termalene  Heavy Duty  
Construction Grease 
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I 

2 
 Arbejdspenetration (60 slag), ASTM D217, mm/10 284 
 Fortykkelsesmiddel Aluminium Complex 
 Baseolie Mineralolie med syntetisk polymer 
 Viskositet, ASTM D445, @ 40 0C, cSt 269 
 Viskositet, ASTM D445, @ 100 0C, cSt 23,4 
 Dråbepunkt, ASTM D2265, 0C >260
 Washout, ASTM D1264 @ 38 0C, tab, vægt % 0,75 
4-Ball EP Test, ASTM D2596: svejsebelastning, kg

 slidbelastning, kg 
400 
51,3 

Timken EP Test, ASTM D2509, OK Load, kg 22,8 
Rusttest, ASTM D1743 Godkendt 
Arbejdstemperaturområde 0C -12 til 177
Farve Rød 
Produktnr.: 72560 




