
Опис
Високоякісне спеціальне мастило. Унікальний пакет 
присадок та MoS2 (дисульфід молібдену) надає відбірним 
базовим мастилам виключні змащувальні властивості та 
витривалість, недосяжну для звичайних мастил. Під час 
роботи дисульфід молібдену утворює в парах тертя 
надзвичайно тонку і надзвичайно міцну змащувальну плавку, 
яка зберігається довгий час навіть при повній відсутності 
мастила. Екстремально довготривале змащення, підходить 
для централізованих систем змащення.
Маркування відповідно DIN 51502: KPF2K-30.

Властивості
- підвищує надійність роботи механізмів
- відмінна стійкість до холодної і горячої води
- хороший захист від корозії
- підходить для централізованих систем змащення
- економне у використанні
- універсальне у використанні
- висока стійкість до старіння
- найвища здатність витримувати навантаження
- виключні змащувальні властивості
- відмінно протистоїть високому тиску
- зниження тертя та зношення

Технічні дані           
В'язкість при  40 °C

В'язкість при 100 °C 

Температура спалаху

Тем-ра застигання

Робоча пенетріація 

Температура каплепадіння

Відокремлення оливи після  
7 днів при 40 °C

Відокремлення оливи після 
18 годин при 40 °C

105 мм²/с     
ASTM D 7042-04

9,5 мм²/с      
ASTM D 7042-04

220 °C
DIN ISO 2592

-24 °C
DIN ISO 3016

280-300 1/10 мм
DIN ISO 2137

190 °C
DIN ISO 2176

8,0 %
DIN 51817

2,8 %
DIN 51817

Тиск потоку при -30 °C <1400 mbar
DIN 51805

1/1
DIN 51802

1 b
DIN 51811

Клас корозії по Еmcor 

Корозія міді після 24 
годин при 100 °C

Поведінка у присутності 
води

1-90
DIN 51807 Teil 1

Технічні дані
VKA-тест: критичне 
навантаження / нав.зварювання

VKA-тест:  діаметр плями 
зношення

Клас NLGI 

Короткий опис

2800/3000 N 
DIN 51350 Teil 4

0,80 mm
DIN 51350 Teil 5

2
DIN 51818

KPF2K-30     
DIN 51502

Сфера застосування
Для загального використання при екстремальних 
умовах. Для збиральних робіт, обслуговування та 
ремонту автомобілів, промислового інструменту та 
обладнання, будівельної техніки. Для високо-
навантажених підшипників, шарнірів, шліцьових 
валів, різьб та напрямляючих. Відмінно підходить 
для шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ).

Застосування
Як звичайне мастило. Дотримуйтесь інструкцій 
виробників підшипників і агрегатів.
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Доступна фасовка 
100 г Пластиковий тюбик

100 г Пластиковий тюбик         

400 г Пласт. картридж 

400 г Пласт. картридж     

1 кг Металева банка        

1 кг Металева банка

5 кг Пласт. відро              

25 кг Пласт. відро 3550
50 кг  Металеве відро          3551
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LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax:   +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

180 кг Металева бочка        2582

Наша інформація базується на ретельних дослід-
женнях і може вважатися надійною, однак реко-
мендації по застосуванню не є обов'язковими.




