
Bảng thông tin kỹ thuật

LINDAX EP 00/000 LT 
Mỡ Lithium EP bán lỏng cho nhiệt độ thấp

Sự miêu tả
Lindax EP là loại mỡ với chất làm đặc xà phòng Lithium chịu cực áp chất 
lượng cao, được sản xuất từ dầu gốc khoáng có độ nhớt cao dễ bay 
hơi, chất béo / axit béo cao cấp và sự pha trộn kết hợp của các chất phụ 
gia và chất tăng hiệu suất.

Những lợi ích

• Được khuyến nghị sử dụng trong tất cả các ứng dụng
công nghiệp và ô tô có mục đích chung, nơi ưu tiên
bôi trơn bằng mỡ.

• Độ đặc của mỡ cũng như độ nhớt tương đối thấp của
dầu gốc làm cho sản phẩm phù hợp để sử dụng trong
các hệ thống bôi trơn trung tâm.

• Thích hợp cho hộp bánh răng đóng kín tải nhẹ

• Cũng thích hợp để sử dụng trong máy hái bông

• Do đặc tính khả năng bơm rất tốt - Lindax EP 00 /
000LT thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ thấp đến
-45 ° C.
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Đặc tính kỹ thuật

Lindax EP 00/000 LT

Mã sản phẩm GR0040001

Màu sắc Nâu

Phân Loại NLGI 00/000

Sự thể hiện Min

Loại chất làm đặc Lithium

Độ xuyên kim ở 60 str. @25 °C mm-1 400/430   

Độ nhớt dầu gốc ở  @40 °C Cst cSt 40

Điểm nhỏ giọt, min °C °C 160

Thử tải 4 bi tối thiểu Kg 240

Nhiệt độ hoạt động °C -45/+110 Tối đa




