
Produktinformation

Locolub ECO 

• Temperaturområde: -30/+80ºC.

• Korrosionsskyddande.

• Mycket god vidhäftning.

• Mycket gott slitageskydd.

• De fasta smörjämnena garanterar en 
skjuvstabil EP-film.

• God vattenbeständighet.

• Snabbt biologiskt nedbrytbar  
enligt OECD 301 C.

• Godkänd enligt SS 155470.

Ekologiskt, bionedbrytbart flytfett för smörjning av 
räls och hjulflänsar

Produktbeskrivning
Locolub ECO är ett mörkgrått flytfett baserat på en 
snabbt biologiskt nedbrytbar olja, en oorganisk för-
tjockare samt en optimalt avvägd kombination av fasta 
smörjämnen.
Produkten är fri från halogener och tungmetaller.

Produkten är godkänd av Deutsche Bahn AG och har 
materialnr 00517718 (tidigare nr 077.14).

Användningsområden
Spårbundna fordon:
- smörjning av hjulflänsar.
- initialsmörjning och underhåll av mekaniska komponen-
ter såsom bromsdetaljer, koppel och justermekanismer.

Maskiner och utrustningar:
- hjulflänsar och öppna växlar på mobilkranar.
- öppna växlar på mobilkranar.
- kopplingar.

Applicering
Locolub ECO kan appliceras manuellt eller via automa-
tiska hjulflänssmörjningsutrustningar som bl.a. BEKA 
Fluilub, DeLimon, Rebs, Saxonia, Secheron, SEPULS, 
Vogel. Woerner etc.

Förpackningar
Burk 5kg/15kg/25kg, fat 45kg/190kg.

Spårbundna fordon Hjulflänsar Biologiskt	 	 	
nedbrytbart

En	produkt	från:	
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Informationen	i	detta	datablad	motsvarar	såvitt	vi	känner	till	statusen	
gällande	vår	kunskap	och	forskning.	Den	kan	dock	inte	tas	som	en	försäk-
ran	eller	garanti	för	produktens	funktion	i	enskilda	applikationer.	Innan	
kunden	köper	våra	produk-ter	måste	han	därför	själv	försäkra	sig	om	att	
respektive	produkt	är	korrekt	vald	och	ger	det	resultat	han	förväntar	sig	i	
varje	enskild	applikation.	Våra	produkter	uppdateras	kontinuerligt.	Vi	för-
behåller	oss	därför	rätten	att	när	som	helst,	utan	föregående	information,	
förändra	innehållet	i	denna	information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Färg mörkgrå - - 

Temperaturområde -30/+80 °C DIN 51825

Basolja syntetisk - -

Förtjockare oorganisk - -  

Fasta smörjämnen kombination - -

Basoljevisk. @ +40ºC 35 mm²/s DIN 51562-1

Pourpoint (basolja) <-40 °C DIN ISO 3016

Rörbarhet, -25°C 1 klassning DB-spec.

Vilopenetration, -25°C/24 tim 300-320 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI-klass 000 - DIN 51818

Vattenresistens 1-60 - DIN 51807-1

Oljeutblödning (+40oC/18 tim) 3,5 % DB-spec.

Shell 4-ball, svetslast 2600/2800 N DIN 51350-4

Almen-Wieland skärningslast >18 kN LLS 060

Tannert—Friktionskoefficient 0,12 - LLS 063

Bionedbrytbarhet 90 % CEC-L-33-A-93

Bionedbrytbarhet >60 % OECD 301 C

Riskupplysning
Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning 
av oljedimma. För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.

LLS = LUBRITECH Laboratoriespecifikation
Typiska värden för aktuell produktionen. Variationer i 
egenskaperna kan förekomma.


