
Produktinformation

Stabyl LT 50

• Temperaturområde: -50/+130ºC.  
Kortfristigt +150°C.

• Goda vidhäftningsegenskaper.

• God mekanisk och termisk  stabilitet.

• Korrosionsskyddande.

• Vattenbeständig, även mot  
saltvatten.

• Lätt att pumpa i alla temperaturer.

• God mekanisk stabilitet, även under 
svåra driftsförhållanden.

• God kompatabilitet med elastome-
rer.

Syntetiskt, litiumförtjockat, specialfett

Produktbeskrivning
Stabyl LT 50 är ett naturfärgat, vidhäftande fett med en 
syntetisk basolja och en litiumtvål. Produkten är avsedd 
för engångssmörjning, även vid låga temperaturer.

Användningsområden
Produkten är särskilt avsedd för rullnings- och glidlager 
utsatta för låga temperaturer, höga belastningar, stora 
temperaturväxlingar och svåra driftsförhållanden som 
t.ex. i maskinindustrin, kemisk processindustri, stålindu-
strin och fordonsindustrin.

NOT

Stabyl LT 50 uppfyller normen TL-VW 778, utförande A, 
för lågtemperaturfett.

Produkten uppfyller också specen för hydrauliska 
gruvgrävmaskiner från Komatsu Mining (f.d. Mannesman 
Demag).

Godkänd av Rothe Erde GmbH för smörjning av stora 
rullningslager.

Applicering
Kan appliceras med alla vanligt förekommande manuella 
och automatiska metoder.

Förpackningar
På förfrågan.

Rullningslager Glidlager EP-egenskaper

En produkt från: 

Låga temperaturer Vattenresistent Elastomerer
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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

Identifieringskod	 KPHC2N-50	 -	 DIN	51502

Färg natur

Temperaturområde	 -50/+130	 °C	 DIN	51825	

Temperaturområde,	kortfristigt	 +150	 °C	 -

Basolja syntetisk - -

Förtjockare litium - -

Basoljevisk.,	+40ºC	 105	 mm²/s	 DIN	51562-1

Droppunkt	 +190	 °C	 DIN	ISO	2176

NLGI-klass	 2	 -	 DIN	51818

Vattenbeständighet	 1-90	 -	 DIN	51807-1

Oljeutblödning	 	 	 	DIN	51817

+40ºC	/	18	tim	 <1,5	 %	 		 	 	

+40ºC	/	168	tim	 <3,5	 %

Pumptryck	(+25°C)	 70	 hPa	 DIN	51805

Pumptryck	(0°C)	 110	 hPa	 DIN	51805

Pumptryck	(-40°C)	 690	 hPa	 DIN	51805

Kopparblecktest	 1-100	 korr.grad	 DIN	51811

EMCOR-test	(dest	vatten)	 0/0	 korr.grad	 DIN	51802

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

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


