
Den nya 
CEPLATTYN GT-serien
Specifika egenskaper:

■Utmärkt slitageskydd

■Minskad förbrukning

■ Ljusgul-/mjölkaktig färg

■Mycket bra „nödsmörjningsegenskaper“

■ Speciellt utvecklad för växlar på ugnar och kvarnar

■ Ingen självantändning på varma metallytor

■ Rinner inte av under driftstopp

■ Fritt från lösningsmedel och asfaltsprodukter

■ Finns med olika basoljeviskositeter/AGMA-kvaliteter
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Den nya produktserien CEPLATTYN GT
Ljusfärgade, högviskösa smörjmedel med vita, 

fasta smörjämnen för öppna kuggväxlar

CEPLATTYN GT-produkterna inkluderar 

högviskösa smörjmedel för öppna växlar.

CEPLATTYN GT kombinerar fördelarna 

med konventionella grafi terade pro-

dukter och högviskösa vätskor. De består 

av en syntetisk basolja och en kombina-

tion av vita reaktiva fasta smörjämnen. 

CEPLATTYN GT innehåller brandhäm-

mande ämnen som förhindrar antänd-

ning, t.ex. på den heta ugnsmanteln. 

I motsats till konventionella vätskor 

bildar CEPLATTYN GT en tjock smörjfi lm 

på kuggfl anken som inte rinner av och 

fortfarande vidhäftar till kuggytan även 

efter ett långt driftstopp. 

CEPLATTYN GT skyddar därför effektivt 

från slitage i uppstartsfasen av växeln. 

Kombinationen av vita reaktiva fasta 

smörjämnen förhindrar skärning i kugg-

fl ankerna även under ofördelaktiga 

driftsförhållanden.  Dessutom ger de 

en mycket låg smörjmedelsförbrukning 

även i växlar som arbetar under mycket 

hög belastning.

CEPLATTYN GT utvecklades speciellt för 

att uppfylla kraven i både långsamma 

och varma ugnsväxlar inom cementindu-

strin och extremt kraftfulla växlar i SAG-

kvarnar inom gruvindustrin. 

CEPLATTYN GT kan appliceras med kon-

ventionella sprututrustningar, cirkula-

tions- eller doppbadsystem. Den fi na 

partikelstorleken hos de fasta smörjäm-

nena möjliggör en effektiv fi ltrering i 

cirkulationssystem. Dessutom ger de vita 

reaktiva fasta smörjämnena bästa möj-

liga „nödsmörjning“ vid eventuella fel 

på smörjsystemet.

Produkternas tixotropa beteende gör att 

de är enkla att pumpa och spruta samt ger 

en mycket god vidhäftning på kuggfl an-

kerna.

FUCHS LUBRITECH-GRUPPEN 
DIN GLOBALA PARTNER

Testväxel efter DIN slitagetest/inget slita-

ge/ märken från tillverkningen fortfarande 

synliga

Smörjfi lm efter 6 timmars driftstopp

Ingen självantändning


