
Produktinformation

Urethyn XHD 2

• Temperaturområde: -40/+180ºC.  
Kortfristigt +200ºC.

• Brett temperaturområde.

• Mycket god åldringsstabilitet.

• Tål mycket hög mekanisk belastning.

• Mycket goda smörjegenskaper, även 
vid vibration, oscillation och  
chocklaster.

• Mycket bra vattenresistens.

• Bra korrosionsskydd.

• Bra pumpbarhet i centralsmörj- 
system.

Helsyntetiskt polyureafett för extrema
applikationer

Produktbeskrivning
Urethyn XHD 2 är ett mjukt smörjfett baserat på en 
polyalfaolefinolja och en mycket temperaturresistent 
polyureaförtjockare. Ett utvalt additivpaket ger mycket 
bra slitageskydd, även under varierande hastigheter, 
temperaturer och laster.

Användningsområden
Urethyn XHD 2 är avsedd för smörjning av rullnings– och 
glidlager som arbetar under krävande förhållanden.
Produkten ger en pålitlig smörjning inom ett brett
temperaturområde, även vid växlande last och hastig-
heter. Urethyn XHD 2 är särskilt anpassad för smörj-
ning av lager som utsätts för vibrationer, oscillation och 
chocklaster. Typiska användningsområden är smörjning 
av lager i stora generatorer på vindkraftverk, mekaniskt 
och termiskt högt belastade lager i kemisk process-
industri, plastindustri, träbearbetning, pappersindustri, 
tillverkare av isoleringsmaterial såväl som inom glas– och 
keramiktillverkning.

Applicering
Manuellt med fettspruta eller i automatdoserings-
anläggningar. Pumpabiliteten vid –40°C skall verifieras 
med respektive doseringsutrustnings tillverkare.

Observera alltid rekommendationer och riktlinjer från 
maskintillverkaren.

Förpackningar
På förfrågan.

En produkt från: 

Rullningslager Glidlager Höga temperaturer

Centralsmörjning EP-egenskaper Låga temperaturer
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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 KPFHC2R-40 - DIN 51502  

Färg beige - - 

Temperaturområde -40/+180 °C DIN 51825/LLS 134

Temperatur kortfristigt +200 °C DIN 51825/LLS 134

Basolja syntetisk - -

Förtjockare organisk - - 

Basoljevisk., +40ºC 290 mm²/s DIN 51562-1

Konsistensklass NLGI 2 - DIN 51818

Droppunkt >+260 °C DIN ISO 2176

Vattenresistens 1-90 - DIN 51807

Flyttryck @-40°C <1400 hPa DIN 51805

Kopparbleckstest 1-120 - DIN 51811 

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

Timken OK-last 40 lbs ASTM D 2509

FAG-FE 8-test (7,5 min – 1/50 kN) mw50 = 4,3 mg E DIN 51819

 mk50 = 10,9 mg  

 mycket bra  

FAG FE 9 Testkörning F50 > 100 tim DIN 51821   
A/1500/6000-180   

SRV-test, OK-last 1200 N ASTM D 5706

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.


