
Bảng thông tin kỹ thuật

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 01-01-2015 
Rymax B.V.  •  +31 (0) 316 740 856  •  info@rymax-lubricants.com  •  www.rymax-lubricants.com

CASDAX LL 1.5 
CALCIUM SULPHONATE GREASE 

Sự miêu tả 

Casdax LL 1.5 là một loại mỡ bôi trơn dạng đặc có phức hợp 
canxi sulphonat dựa trên dầu gốc khoáng. Mỡ có chứa chất 
chống oxy hóa và chất ức chế ăn mòn. Sản phẩm không chứa 
các chất phụ gia EP và AW thông thường vì chúng được xây 
dựng như một phần không thể thiếu của cấu trúc xà phòng.

Xà phòng có chức năng mang lại cho sản phẩm khả năng chịu tải 
tuyệt vời, phù hợp với các ứng dụng chịu tải nặng. Mỡ cũng có 
tính ổn định cơ học tuyệt vời, chống ăn mòn tốt và khả năng 
chống nước tuyệt vời, rất quan trọng trong môi trường ẩm ướt và 
ăn mòn.

Casdax LL 1.5 là một sản phẩm hiệu suất cao hiện đại đặc biệt 
thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp. Khả năng chịu tải cực 
lớn và khả năng chống nước tuyệt vời giúp sản phẩm trở thành 
sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng chịu tải nặng hoặc môi 
trường ẩm ướt và ăn mòn.

Thông số kỹ thuật
ISO 6743: ISO-L-XBDFB1,5 
DIN 51502: KP1,5N-20 

• Khả năng chịu tải tuyệt vời
• Độ ổn định cơ học tuyệt vời
• Chống ăn mòn rất tốt
• Kháng nước

Calcium Sulphonate Complex 
Khoáng
Mịn 
Màu nâu 
1,5 

Visual 
ASTM D 217 mod 
IP 396 
ASTM D 7152 
ASTM D 7152 
ISO 2137 
ISO 11007 
DIN 51805 mod 
DIN 51350/4 DIN 
51807/1 
IP 530 

Đặc tính kỹ thuật

Chất làm đặc
Dầu gốc
Kết cấu
Màu sắc
Phân loại NLGI
Điểm nhỏ giọt
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C 
Độ nhớt dầu gốc ở 100°C 
Độ xuyên kim ở 60 str 
Đặc tính chống gỉ SKF-EMCOR 
Áp suất dòng chảy ở @ -40°C 
Thử tải 4 bi
Khả năng kháng nước
Tỉ trọng
Nhiệt độ hoạt động

> 280°C
290 mm2/s
18 mm2/s
265 – 295
< 1 - 1
< 1.400 mbar
6500 N
1
1020 kg/m3
-40 to +150°C (tối đa 180°C)

Những lợi ích




