
Produktinformation

Urethyn CC 2-1

• Temperaturområde: -20/+180ºC.

• Mycket brett temperaturområde.

• Mycket god mekanisk stabilitet.

• Mycket bra åldrings stabilitet.

• Mycket god beständighet mot  
vatten.

• Resistent mot många aggressiva 
media.

• Mycket bra korrosionsskydd.

• Mycket långa smörjintervaller.

• Lätt att pumpa i centralsmörjsystem.

• Reducerar friktion och slitage.

• Mycket goda EP-egenskaper.

Mineraloljebaserat polyureafett

Produktbeskrivning
Urethyn CC 2-1 är ett mjukt, homogent gulbrunt mineral-
oljebaserat högtemperaturfett med en polyurea-
förtjockare. Produkten innehåller additiv för ökat
korrosionsskydd och ökad belastbarhet. 

Användningsområden
Urethyn CC 2-1 är avsedd för smörjning av högt
belastade rullnings- och glidlager i höga temperaturer
förekommande speciellt i stålindustrin vid sträng-
gjutning.

Urethyn CC 2-1 är även avsedd för andra applikationer 
utsatta för höga temperaturer, hög luftfuktighet och 
höga laster.

NOT
Urethyn CC 2-1 är godkänd av German Steel Industry
Association VDEh enligt deras standard SEB 181 255.

Applicering
Produkten appliceras manuellt eller med automat-
doseringsanläggningar. Produkten är lätt att pumpa 
även genom mycket långa ledningar. Blandning med 
andra typer av smörjfett orsakar normalt inga problem.

Observera rekommendationer från lager– och maskin-
leverantörer.

Förpackningar
Patron 400g, Burk 1kg-5kg-25kg

En produkt från: 

Rullningslager Glidlager Höga temperaturer

God pumpbarhet EP-egenskaper Korrosionsskydd
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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!

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Kod KP1R-20 - DIN 51502 

Färg gulbrun - - 

Temperaturområde -20/+180 °C DIN 51825/LLS 134

Basolja mineral - -

Förtjockare organisk - - 

Basoljevisk., +40ºC 460 mm²/s DIN 51562-1

Konsistensklass NLGI 1 - DIN 51818

Droppunkt >+230 °C DIN ISO 2176

Vattenresistens 1-90 - DIN 51807

Oljeseparation (40ºC, 7d) <5 % vikt DIN 51817

Kopparbleckstest 1-120 - DIN 51811

EMCOR (dest. vatten) 0-0 steg DIN 51802

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

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till 
statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas 
som en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda 
applikationer. Innan kunden köper våra produk-ter måste han där-
för 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 förbehåller oss därför rätten 
att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet 
i denna information.

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


