
bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Độ bền cơ học và oxy hóa cao
• Đặc tính chống mài mòn và giảm ma sát rất cao
• Bảo vệ chống gỉ tuyệt vời
• Khả năng chịu tải nặng cao
• Đặc tính chống nước vượt trội
• Khả năng bơm tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ thấp

•  Điểm rơi cao

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất • Phiên bản 01-02-2017
 Rymax B.V.  •  +31 (0) 316 740 856  •  info@rymax-lubricants.com  •  www.rymax-lubricants.com

NLGI 2

Chất làm đặc Lithium Calcium

Màu sắc Nâu

Độ nhớt dầu gốc ở 40 ºC cSt 430

Độ xuyên kim ở 25 ºC 0.1 mm 265-295

Điểm nhỏ giọt ºC >180

Thử tải 4 bi N 4200

Phạm vi hoạt động -20 ºC lên đến 120 ºC

CALINDAX
Mỡ LITHIUM CALCIUM 2

Sự miêu tả
Calindax là loại mỡ hiệu suất cao dựa trên gốc xà phòng 
lithium-canxi được sản xuất từ hỗn hợp dầu tinh chế cao và 
các chất phụ gia hiệu suất cao. Công thức của nó cung cấp 
một màng bôi trơn ổn định và bám dính ngay cả khi tải cao 
nhất, để ngăn tiếp xúc kim loại với kim loại để giảm ma sát và 
mài mòn. Kết hợp với phụ gia chống gỉ và ăn mòn, Calindax có 
thể bảo vệ toàn bộ cơ cấu và tăng tuổi thọ của mỡ và các bộ 
phận được bôi trơn.

Calindax được pha chế để cho phép dầu mỡ được bơm dễ 
dàng qua các hệ thống tập trung, tránh tắc nghẽn bộ lọc hoặc 
bất kỳ bộ phận quan trọng nào khác của hệ thống. Calindax 
hướng đến tất cả các loại cơ cấu chịu tải cao thông qua hệ 
thống bôi trơn tập trung.

Đặc tính kỹ thuật




