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THERMOPLEX
MULTIFUNKTIONEL HØJ PERFORMANCE FEDT
310013-310034-310048-310058-310059/02.21 - Rev. 13

THERMOPLEX er en EP (ekstremt tryk) fedt udviklet ud fra en Lithium 
Complex sæbe. THERMOPLEX er en universal fedt, som giver ekstra 
lange smøreintervaller og som er egnet til brug i et bredt temperaturområde 
fra - 25 °C til + 150 °C, kortvarigt 200 °C. Fedten har en fremragende 
vedhæftningsevne og god modstandsdygtighed overfor vandafvaskning. 
THERMOPLEX er velegnet til høje hastigheder og tunge belastninger og 
stød og benyttes med fordel til: Smøring af lastbil aksler, kugle-, rulle- og 
nålelejer samt lejer til tunge tryk og høje temperaturer, selv i vandholdige 
miljøer. Fedten er også yderst velegnet til smøring af alle samlinger. 

THERMOPLEX er klassificeret som KP2N -25 ifølge DIN 51502 og 
ISO - L -XCDIB2 ifølge ISO 6743

FORDELE
- Multifunktionel
- Langvarig stabil (hærder og bløder ikke)
- Oxidations resistent
- Fremragende vedhæftning
- God pumpeevne

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og 
oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bort-
skaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der 
er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af pro-
duktet: 1 år i lukket beholder. 

(fortsættes på næste side) 
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Den gennemsnitlige værdi er kun til info.

EGENSKABER

Egenskaber Enheder Metoder Data 
Tykner . . Lithium complex 

Farve . . Grøn 

NLGI - klasse . ASTM D 217 2 

Penetration ved 25 ° C 60 slag 1/10 mm NFT 60132 265-295

Penetration ved 25 ° C 100000 slag 1/10 mm ASTM D 217 295-325

Dråbepunkt °C NFT 60102 260 

Anvendelses temperatur °C -25 to 150

Viskositet af basisolie ved 40 ° mm²/s (cSt) NFT 60100 210 

Korrosionbestandighed ASTM D4048 1a 

4 Ball svejse belastning kg ASTM D2596 280 

4 Ball Slid (1H, 40 kg) ASTM D2266 0,7 

Vandtæthed . . Uopløselig 

Vand udvaskning % ASTM D 1264 2 

Varenr. . .

Varenr. . . 

Varenr. 18 Kg.  03100484 

Varenr. . . 
Varenr. 400 g . 03100341 

Ø mm
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