
- чудова стійкість до скраплення
- зниження тертя і зношення
- гарний захист від корозії
- надвисока стійкість до тиску і навантаження
- відмінна стійкість до холодної і гарячої води
- чудові характеристики ковзання
- оптимальна стійкість до старіння  

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

100 mm²/s ASTM 
D 7042-04

10,5 mm²/s ASTM 
D 7042-04

240 °C
DIN ISO 2592

-24 °C
DIN ISO 3016

275-290 1/10 mm 
DIN ISO 2137

190 °C
DIN ISO 2176

5,8 %
DIN 51817

2,2 %
DIN 51817

Тиск потоку при -30 °C <1400 mbar
DIN 51805
0/0
DIN 51802
1 b
DIN 51811
1-90
DIN 51807 Teil 1

Клас корозії по Еmcor

Корозія міді після 24
годин при 100 °C
Поведінка у присутності води

Клас NLGI 2
DIN 51818

Сфера застосування
Для використання у автомобільній, будівельній, 
сільськогосподарській галузі та в промисловості. 
Широкий температурний діапазон використання та 
висока стійкість до води знижують необхідність у 
інших мастилах.

Застосування
У якості звичайного мастила. Дотримуватись 
інструкцій виробників машин, агрегатів та 
підшипників.

3552
D-GB-I-E-P
1833
D-NL-F-GR-ARAB
7562
D-RUS-UA
1834
D-NL-F-GR-ARAB
3553
D-GB-I-E-P
3554

Доступна фасовка           
400 г Пластиковий картридж

400 г Пластиковий картридж 

400 г Пластиковий картридж 

1 кг Металева банка               

1 кг Металева банка

5 кг Пластикове відро                 

25 кг Пластикове відро 3555
50 кг Металеве відро 3556
180 кг Металева бочка 3557

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і може вважатися надійною, 
однак рекомендації по застосуванню не є 
обов'язковими.
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Опис
Високоефективне багатоцільове мастило для змащення підшип-
ників ковзання і кочення, які працюють при нормальних і висо-
ких навантаженнях. Підходить у якості універсального мастила 
для автомобільного транспорту, у промисловості, будівництві, 
сільському господарстві і т.і. Багатоцільове мастило гарантує 
довготривале змащення, гарні ущільнюючі властивості, відмінну 
стійкість у вологому і забрудненому середовищі. Може 
використовуватись у системах централізованого змащення.

Маркування відповідно до  DIN 51502 K2K-30

Властивості

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

Короткий опис K2K-30
DIN 51502




