
CEPLATTYN GT 10 

Produktbeskrivning 
 
Ceplattyn GT 10 är ett högvisköst, vidhäftande smörj-

medel för högt belastade öppna kuggväxlar på t.ex.  

ugnar, kvarnar och torkar inom basmaterialindustrin. 

Ceplattyn GT 10 är baserat på en syntetisk basolja, en 

ny typ av additiv och en kombination av vita, reaktiva 

fasta smörjämnen. Denna blandning garanterar ett 

mycket gott slitageskydd och en extremt stabil smörj-

film.  

Tillsammans med Ceplattyn SF P (primer) och Ceplattyn 

GT RN (inkörning) utgör Ceplattyn GT 10 Fuchs Lubri-

tech´s flerfassystem.  

• Temperaturområde 

 ±0/+140ºC. 
 Rekommenderad appli- 

 ceringstemperatur: 
 >+10ºC. 
 

• Ger ett mycket bra 

  slitageskydd. 
 

• Bra torrkörnings- 
 egenskaper. 
 

• Utvecklad för roterande 

 ugnar och malmkvarnar. 
 

• Ingen självantändning på 
 det varma ugnsskalet. 
 

• Ger en tjock smörjfilm. 
 

• Mycket stabil smörjfilm på 
 kuggflanken. 
 

• Fri från bitumen och 

 lösningsmedel. 

Användningsområden 
 

Ceplattyn GT 10 har speciellt utvecklats för öppna 

kuggväxlar under kritiska driftsförhållanden som t.ex. 

långsamt roterande växlar till ugnar med förhöjda kugg-

flankstemperaturer, kvarnar inom gruvindustrin med 

extrema drivkrafter samt växlar som ofta arbetar under 

start-stopp förhållanden. 

Ceplattyn GT 10 innehåller flamdämpande substanser 

som reducerar risken för självantändning på det varma 

ugnsskalet. Produkten har begränsade flytegenskaper 

utanför kuggingreppet och stannar därför till största de-

len kvar i ingreppsområdet. 

Till skillnad från konventionella produkter bildar Ceplat-

tyn GT 10 en tjock smörjfilm på kuggflanken som inte 

rinner av flanken, inte ens vid ett stopp av växeln. Cep-

lattyn GT 10 ger därför ett skydd vid start/stopp som 

konventionella produkter ofta inte ger. 

Den höga halten vita, fasta smörjämnen motverkar 

skärning mellan kuggflankerna även vid ogynnsamma 

driftsförhållanden och kuggingrepp. Ceplattyn GT 10 

uppfyller kraven enligt AGMA 9005-E01/D2. 
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Art no 4410 

Kuggväxlar 

Ljusfärgat, högvisköst smörjmedel med vita 

fasta smörjämnen för öppna kuggväxlar. 

Kugg-
stänger 

Glidytor Kedjor 



 Värde Enhet Testmetod 

Färg ljus - - 

Temperaturområde 0/+140 ºC LLS 134 

Basolja syntetisk - - 

Basoljevisk. @+40ºC 10 000 mm²/s DIN 51562-1 

Basoljevisk. @+100ºF 56 000 SUS DIN 51562-1 

Basoljevisk. @+100ºC 360 mm²/s DIN 51562-1 

Shell 4-ball Svetskraft >800 kgf ASTM D 2596 

Shell 4-ball Svetskraft 8500 N DIN 51350-2 

Timken OK Load 45 lbs ASTM D 2509 

FZG A/2,8/50 

Skadekraftstegning 

Slitage 

> 12 

< 0,2 

mg/kWh DIN ISO 14635-3 

(LLS) 

Tekniska Data 

Riskupplysning 
 

Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning av oljedimma. För närmare 

information - se separat varuinformationsblad. 
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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 produkter 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 förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna 

information. 

Applicering 
 

Ceplattyn GT 10 kan appliceras genom doppbad, cirkulationssmörjning eller spraysy-

stem. Vid sprayapplicering rekommenderas förvärmning vid omgivningstemperaturer 

<+10°C. 

Förpackningar 
 

På förfrågan. 


