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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 23.05.2023 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 21/05/11/2022 (P000363). 

MAZADLO 
Schmierfix 

POPIS Extrémně přilnavý vysoce jakostní mazací tuk, určený pro mazání uzavřených 
i otevřených poháněcích mechanismů. Má vysoké EP-vlastnosti (odolnost vůči tla-
kovému namáhání) a odolává vodě a běžně dostupným vodným louhům. Snáší se 
se všemi běžně používanými těsnicími materiály. Je stabilní vůči oxidaci i při dlou-
hodobém provozu a spolehlivě chrání před vznikem koroze. Tuk neobsahuje 
žádné pevné mazací složky. 

VLASTNOSTI - výtečná ochrana proti korozi 
 - neutrální vůči běžným těsnicím materiálům 
 - odolný vůči oxidaci 
 - dobře odolává vodě 
 - excelentní přilnavost 

TECHNICKÁ DATA Zkrácené označení : KP2G-30   DIN 51502 
 Klasifikační stupeň NLGI : 2   DIN 51818 
 Emulgační činidlo : vápenaté mýdlo 
 Barva / vzhled : zelená 
 Penetrace (1/10 mm) : 265 – 295   DIN ISO 2137 
 Bod skápnutí : +150 °C DIN ISO 2176 
 Separace oleje po 18 hod. při +40 °C : 0,4 % DIN 51817 
 Separace oleje po 7 dnech při +40 °C : 1,6 % DIN 51817 
 Tlak tečení při -30 °C : < 1400 mbar DIN 51805 
 EMCOR – stupeň koroze : 0/0   DIN 51802 
 Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C : 1 a   DIN 51811 
 Odolnost proti vodě : 0 – 90   DIN 51807-1 
 Čtyřkuličkový test (VKA test) 
 - zatížení materiálu/svárové : 2200/2400 N DIN 51350-4 
 - opotřebení/průměr kaloty : 1,98 mm DIN 51350-5 

 Základový olej : minerální olej 
 Viskozita při +40 °C : 800,0 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 

Bod tuhnutí : -30 °C DIN ISO 3016 

OBLAST POUŽITÍ  Pro spolehlivé mazání ložisek, závěsů a kluzných vedení. Ideální pro použití v do-
mácnostech, ve dvorech, na zahradách, v garážích a dílnách, i při různé zájmové 
činnosti. Prostředek je také vhodný jako speciální mazací tuk do kuličkových loži-
sek vystavených vysokým otáčkám, vysokým teplotám a korozivnímu prostředí. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před nanášením tuku je potřeba ošetřované místo důkladně zbavit nečistot 
a zbytků starého maziva. Nanáší se na kluzné plochy v tenké vrstvě. Dodržet ser-
visní předpisy a doporučení pro údržbu vydané výrobcem stroje nebo zařízení. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 50 g plastová tuba Obj. č. 1080 D 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


