
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

LITHIUM GREASE EP 2 

POUŽITÍ 

Mazivo na bázi lithného mýdla, na 
kluzné a valivé ložiska včetně těch 
s relativně vysokým podílem 
kluzného tření. 

Produkt lze používat k mazání valivých a kluzných ložisek včetně těch s relativně vysokým podílem kluzného 

tření jako např. kuželíkových ložisek nebo výkyvných ložisek, také při rázovém zatížení a při kmitech.  

 

 

Název Balení Obj. číslo 

Lithium Grease EP 2 400 g - kartuše LGEP400 

Lithium Grease EP 2 5 kg - kbelík LGEP5 

Prohlášení: 
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  
sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití 
výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat. 

N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 

Fax: +420 515 915 284 

E-mail: info@ntek.cz 

Internet: www.ntek.cz 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

• Oblast použitelných teplot: -30 až + 130 °C 

• Třída NLGI:             2 (DIN 51 818) 

• Viskozita základového oleje/40°C: 220 mm²/s (DIN 51 562) 
• Obsah vody:           < 0,1 % (DIN 51 777/T1) 

• Bod skápnutí:          > 180 °C (DIN ISO 2176) 

• Penetrace tlakem/0,1 mm: 

                                60 dvojzdvihů =  280 (DIN ISO 2137 ) 

                                60 tis. dvojzdvihů =  300 (DIN ISO 2137) 

• Tlak tečení při -25 °C:  700 hPa (DIN 51 805) 

• Protikorozní chování (EMCOR-test):  

     0/0 (DIN 51 802) 

• Oxidační stálost:   0,3 bar (100°C/100h/DIN 51 808) 

• VKA svářecí síla: 2 600 N (DIN 51 350/T4) 
• Odolnost vůči vodě: stupeň 1 (DIN 51 807/T1) 

• Timken-test: 40 lbs (ASTM D-2509) 

VLASTNOSTI 

 Označení dle DIN 51 825: K 2 K-30 

 Označení dle ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2 

 Mazivo na bázi lithného mýdla 

 Odolné vůči vodě 

 Mechanicky schopné vysoké zátěže 


