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• Ổn định cơ học tốt
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Đặc tính kỹ thuật

EP-00

Mã sản phẩm GR0090001

Màu sắc Nâu

Phân Loại NLGI 00

Sự thể hiện Mịn

Loại chất làm đặc Lithium

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

Độ nhớt dầu gốc ở 40 °C cSt 300

Điểm nhỏ giọt , min °C 160 °C 160

Thử tải 4 bi N 2600

Khả năng chống nước % 1-90

Nhiệt độ hoạt động °C -30/110

LINDAX EP 00
mỡ lithium chịu cực áp cho vòng bi

Sự miêu tả
Lindax EP 00 là loại mỡ bôi trơn làm đặc gốc lithium dựa trên 
dầu gốc khoáng. Mỡ có chứa chất chống oxy hóa, chất ức chế 
ăn mòn và Phụ gia EP / AW.

Sản phẩm là loại mỡ EP đa dụng hiện đại có thể được sử dụng 
trong các ứng dụng khác nhau trong giới hạn nhiệt độ nhất 
định. Mỡ bôi trơn mang lại độ ổn định cơ học tốt, khả năng chịu 
tải và chống ăn mòn.

Những lợi ích
Lindax EP 00 là loại mỡ đa dụng chất lượng cao có thể 
được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô. Tính 
nhất quán của sản phẩm làm cho nó phù hợp để sử dụng 
trong các hệ thống bôi trơn tập trung yêu cầu mỡ bán lỏng. 
Sản phẩm cũng thích hợp sử dụng cho hộp số. 




