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Eni Česká republika, s.r.o. - oddělení LUBS

Sokolovská 394/17, 186 00  Praha 8

Tel.: 224 495 286, Fax: 224 495 285

tisk: 07/04

AUTOL TOP 2000 W

Jemný Super-Longtime-tuk se syntetickým základovým olejem, pro prodloužené lhůty domazávání.

Odolný vůči slané vodě, extrémně přilnavý  

KP 1 G-30  

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL TOP 2000 W

mýdlová báze speciální Ca-mýdlo

Oblast teplot pro použití °C -30 až +110

Bod skápnutí °C  >145

Viskozita zákl.oleje při 40 °C mm2/s  800

Chování vůči vodě 0-90

Schop. ochrany proti korozi 

(EMCOR-Test)
stup.koroze 0 a 0

VLASTNOSTI

Autol TOP 2000 W je jemný speciální tuk s mimořádnými adhezivními a výtečnými Extrem-Pressure schop-

nostmi – skutečný Super-Longtime-tuk pro prodloužené lhůty domazávání.

Autol TOP 2000 W snižuje za extrémních podmínek opotřebení, je obzvláště odolný vůči smytí z mazacích 

míst a snižuje rezivění spár i za nízkých relativních pohybů tenkých spár.  Je odolný také vůči slané vodě, 

chladícím kapalinám, prostředkům ochrany rostlin a mnoha louhům. Díky svému složení a jasně určenému 

použití, v souladu s předpisy výrobce zařízení, je fyziologicky nezávadný a díky tomu také velmi vhodný jako 

mazivo pro potravinářský průmysl.

 

Autol TOP 2000 W dosahuje v nestandardním Brugger-testu hodnoty od > 30N/mm

POUŽITÍ

Autol TOP 2000 W je EP-tuk k mazání vozidel, stejně jako zemědělských, lesnických a stavebních strojů. 

Obzvláště všude tam, kde jsou mazací místa vystavena vlhkosti, slané vodě, hnojivům nebo prostředkům 

ochrany rostlin, není vhodné překročit teplotu skladování 100°C. Díky jemné konzistenci NLGI-třídy 1 je te-

kutost tohoto tuku dobrá i za nízkých teplot a tento tuk je tedy celoročně použitelný v centrálních mazacích 

zařízeních.

 

Pro použití v ložiscích kol a os doporučujeme Autol TOP 2000 HIGH TEMP. 

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.

Pozor! Krátkodobě přípustné maximální teploty +120 °C.


