
Product gegevens

High Temperature Grease
Multifunctioneel vet voor hoge temperaturen

Omschrijving
Castrol High Temperature Grease is een hoogwaardig, multifunctioneel lithium-complex vet ontwikkeld met een optimale combinatie van
hoge kwaliteit minerale olie, verdikkingsmiddel en een speciaal geselecteerd additievensysteem. Levert betrouwbare prestaties over een
breed temperatuurgebied, bij hoge belastingen, snelheden onder wisselende weersomstandigheden

Toepassing
Castrol High Temperature Grease is bestemd voor gebruik in een breed scala van glij- en wentellagers binnen de automotive en industriële
markten, met name voor toepassingen waar hogere temperaturen kunnen voorkomen en waarbij het temperatuurbereik voor conventionele,
lithium verdikte vetten wordt overschreden.
Castrol High Temperature Grease biedt een goede weerstand tegen water en corrosie en geeft goede prestaties onder hoge belasting
waardoor het geschikt is voor algemene chassis smering of lagers van b.v. bouwvoertuigen waar extreem hoge belasting aanwezig kan zijn.

Voordelen
Uitstekende thermische- en mechanische stabiliteit, waardoor verlengde nasmeringintervallen en minder onderhoud mogelijk is.
Goede hoge druk en antislijtage eigenschappen bieden de mogelijkheid voor langere levensduur van de componenten.
Goed bestand tegen water en zorgt daardoor voor een verbeterde bescherming in toepassingen waar de kans op blootstelling en
verontreiniging hoger zijn.
Goede bescherming tegen corrosie.
Uitstekende multifunctionele mogelijkheden waardoor een vermindering van de product voorraad.
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Typische eigenschappen

Naam Methode Eenheid High Temperature
Grease

Verdikker - - Lithium Complex

Basis olie - - Mineraal

Appearance Visual -
Glad, bruin &
Homogeen

NLGI Graad
ASTM D
217

 2

Cone Penetration, Worked 60 Strokes IP 50
10ths/
mm

275

Cone Penetration, Worked 100,000 Strokes IP 50
10ths/
mm

285

Basis Olie Viscositeit @ 40°C ASTM D445 cSt 180

Druppelpunt IP 396 °C 260

Olie afscheiding, 18 u bij 100°C IP 121 % 7.5

Olie afscheiding
ASTM D
1742

% 3.6

Water uitwassing, 1 hr bij 79°C
ASTM D
1264

% wt 3.5

Emcor Corrosie bescherming, Emcor Corrosie
bescherming, Gedestilleerd water

IP 220 Rating 0 - 0

Corrosie voorkoming
ASTM D
1743

Rating ok

Pressure Vessel Oxidation, Pressure Drop at 100 hrs
ASTM D
942

psi 2.0

4 Ball Weld Point IP 239 kg 310

Wiel lager Lekkage @ 105°C
ASTM D
1263

g 2.3

Temperaturrs bereik   -30°C to +140°C
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be
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