
PI 30/06/21/2022Інформація до продукту 
LM 50 Litho HT

Опис
Стійке до стиснення, водостійке, стійке до 
окислення та корозії високоефективне консистентне 
мастило з загусником на літієвому комплексі. 
Гарантує дуже гарний захист від зношування та 
високу здатність сприйняття тиску. Маркування 
консистентного мастила згідно DIN 51502: KP2N-30

Властивості
- високопродуктивне
- широкий діапазон температур застосування
- найвище сприйняття тиску
- оптимальна стабільність до старіння
- знижує тертя та зношування
- гарний захист від корозії
- універсально застосовується

KP2N-30 
DIN 51502
2 
DIN 51818
літієвий комплекс 

265-295 1/10 мм 
DIN ISO 2137
>260 °C
DIN ISO 2176
0,8 %
DIN 51817
2,7 %
DIN 51817

Технічні дані
Коротке позначення по DIN

Клас NLGI

Вид замилювання

Пенетрація 

Точка каплепадіння

Виділення оливи протягом 18 
годин при 40°C
Виділення оливи протягом 7 
днів при при 40°C
Гідравлічний тиск при -30°C <1400 мбар

DIN 51805
Корозія по методиці EMCOR 0/0 

DIN 51802
1 b Корозія міді через 24 години 

при 100°C
Поведінка в присутності
води
Тест-машина VKA (чот.кул) 
навантаження/зварювання 
Тест-машина VKA (чот.кул) 
зношення/діаметр плями
Основа
В'язкість при 40°C

Температура спалаху

DIN 51811
1-90
DIN 51807 Teil 1
2800/3000 Н        
DIN 51350 Teil 4
0,6 мм
DIN 51350 Teil 5
Мінеральна олива 
210,0 мм²/с       
ASTM D 7042-04
246 °C
DIN ISO 2592

Сфера застосування
Для змащування підшипників кочення та ковзання, 
схильних до високих механічних навантажень, 
наприклад, колісних підшипників або промислових 
редукторів, наповнених консистентним мастилом.

Застосування
Перед обробкою деталі необхідно очистити і 
видалити залишковий наліт, наприклад, залишки 
попереднього мастила, бруд і вологу. Тільки 
незмішане з іншими продуктами використання 
гарантує досягнення повної ефективності.
Для використання ємностей різного розміру LIQUI 
MOLY рекомендує наступне обладнання:
- пластиковий картридж 400 г - ручний важільний 
мастильний шприц для картриджів (арт. № 5310)
- пластикове відро 25 кг - пневматична система 
мастила для відра на 25 кг (арт. № 7991)

Наявна упаковка
400 г пластиковий картридж 3406

D-GB-F-E-NL
400 г пластиковий картридж 7569

D-RUS-UA
1 кг металева банка 3407

D-GB-F-E-NL
3400
D-GB

5 кг пластикове відро  

25 кг пластикове відро 3405
D-GB

-24 °C
DIN ISO 3016

Температура застигання
Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




