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Swedol Långtidsfett

Specifikation:

Konsistens NLGI 1.5
Penetration bearbetad 60 slag 295 - 315

Förtjockningsmedel Litiumkomplex
Droppunkt Min. 260°C

Basolja Mineralolja
Basoljeviskositet vid 40°C 479 - 585 mm²/s

100°C 32 - 40 mm²/s

Produktbeskrivning
Swedol Långtidsfett är ett smörjfett baserat på en blandning av nafteniska och
paraffiniska mineraloljor och ett förtjockningsmedel byggt på litiumkomplextvål.
Produkten innehåller additiv som skyddar mot oxidation och korrosion samt reduce-
rar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmsgenombrott. Polymer
ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan och vattenresistensen.

Egenskaper
Swedol Långtidsfett har ett mycket bra korrosionsskydd och en mycket god me-
kanisk stabilitet vilket gör produkten mycket lämpad för korrosiva miljöer samt
vibrerande inbyggnader. Fettet har en mycket bra lastupptagningsförmåga, goda
vattenavvisande egenskaper och kännetecknas av en suverän termisk stabilitet vid
temperaturer upp till 180°C.
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Axel Christiernsson

Ovannämnda information är baserad på aktuella produk-
tionsdata och kan variera inom givna toleranser. Information
och data kan ändras utan föregående varning.
Denna information ersätter tidigare utgåvor.

Typiska tekniska data:

Mekanisk stabilitet
Förlängd bearbetning 100.000 slag +20 enheter
Rullningsstabilitet enl. ASTM D-1831, modifierad 50h/80°C Max. +50 enheter

Korrosionsskyddsförmåga
SKF Emcor enl. ISO 11007 destillerat vatten OK (0 - 0)
SKF Emcor WWO destillerat vatten OK (0 - 0)
Korrosionsskyddsklassning enligt SKF TI 8306 ”c”

Smörjförmåga
SKF R2F Körprov A OK
SKF R2F Körprov B vid 150°C OK

Vattenresistens
Vattenurspolning enl. ASTM D-1264 <10%

Termisk stabilitet
FTM 791a/321.2 vid 100°C oljeblödning 0.8%

avdunstning 1.0%
IP 121 vid 40°C oljeblödning 3.7%

EP- och AW- egenskaper
4-ball enl. DIN 51350 svetslast 3600 N

Ungefärlig densitet vid 25°C 0.94
Temperaturområde kontinuerlig drift -30°C till +180°C

mycket kortvarigt Max. +220°C

Klassificering
DIN 51502 KP1.5N-30
ISO 6743-9:1987 ISO-L-XCDIB1.5
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