
TURMOTEMP II/400 RS 2  е многофункционална грес на базата на перфлуорирани полиетерни масла. Тези 
масла са напълно наситени и показват оптимална устойчивост на окисляване и термична стабилност. Няма 
точка на прокапване. 

TURMOTEMP II/400 RS 2 е INS / H1 одобрен като лубрикант, при когото технически не може да се избегне 
случаен контакт с храни. 

Специални свойства: 
• Висока устойчивост на температура 
• Много добра товароносимост 
• Висока устойчивост на химикали 
• Ниска загуба при изпаряване 
• Няма издуване  при пластомери и еластомери 
• Дълготрайно и постоянно смазване при екстремни условия 

Области на приложение 
Областите на приложение включват дълготрайно смазване на ролкови лагери и плъзгащи водачи. Верига за 
възвръщателни колела, възвръщателни ролкови лагери, натоварени ролки в стречинг машини, конвейери, 
календери и вентилатори. 
Преди полагането на TURMOTEMP II/400 RS 2 всички смазочни точки трябва да се почистват внимателно. 
Оптималните смазочни свойства ще бъдат постигнати само на чисти и сухи материали. Почистващи средства, 
които могат да се използват: Turmotempoil 480, ацетон, изопропилов алкохол и подобни. 

Опаковки 
100 грама, 190 грама, 800 грама, 1 кг, 5 кг ,10 кг, 25 кг

Качества на продукта Стойност Показател Норма / Стандарт

Цвят бял

Плътност при 20°C 1,9 g/cm3 DIN 51757

Работна температура -30 до 260 °C

Сгъстител PTFE

Базово масло PFPE

Вискозитет на баз. масло при 40°C 550 mm2/s DIN EN ISO 3104

Вискозитет на баз. масло при 100°C 49,1 mm2/s DIN EN ISO 3104

Работно проникване 265 -295 mm/10 DIN ISO 2137

Клас на плътност (NLGI) 2 DIN 51818

Точка на прокапване няма

Устойчивост на вода 0 - 90 DIN 51807

Защита от корозия ( SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Скоростен фактор на греста (n x dm) 300.000 mm/min

Четири топчета тест O.K. натоварване (VKA) 8000 / 8500 N DIN 51350
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