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VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK 
Mehrzweckfett 

POPIS Mazací tuk na bázi mýdel lithia určený pro mazání kluzných a valivých ložisek při 
normálním a vysokém zatížení. Je vhodný pro motorová vozidla a pro všeobecné 
mazání strojních součástí. Tuk zaručuje dlouhodobé mazání, má dobré izolační 
vlastnosti, je odolný vůči vlhkému a prašnému prostředí. Rovněž disponuje dobrou 
průchodností při použití v centrálních mazacích systémech. Je stabilní proti půso-
bení studené a horké vody. Snižuje tření a opotřebení součástek. Disponuje vyso-
kou odolností proti tlakovému namáhání, stabilitou vůči stárnutí a výbornou pene-
trací a ochranou proti korozi. Označení podle DIN 51502: K2K-20. 

VLASTNOSTI - výborná hodnota penetrace 
- snižuje tření a opotřebení 
- dobrá ochrana proti korozi 
- nejvyšší absorpce tlakového zatížení 
- výtečná odolnost vůči studené a teplé vodě 
- výtečné kluzné vlastnosti 
- optimální odolnost vůči stárnutí 

TECHNICKÁ DATA Zkrácené označení : K2K-20   DIN 51502 
 Klasifikační stupeň NLGI : 2   DIN 51818 
 Penetrace (1/10 mm) : 265 – 295   DIN ISO 2137 
 Bod skápnutí : +185 °C DIN ISO 2176 
 Separace oleje po 7 dnech při +40 °C : 5,8 % DIN 51817 
 Separace oleje po 18 hod. při +40 °C : 2,2 % DIN 51817 
 Tlak tečení při -20 °C : < 1400 mbar DIN 51805 
 EMCOR – stupeň koroze : 0/0   DIN 51802 
 Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C : 1 b   DIN 51811 
 Odolnost proti vodě : 1 – 90   DIN 51807-1 

 Základový olej 
 Viskozita při +40 °C : 100 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Bod vzplanutí : +240 °C DIN ISO 2592 
 Bod tuhnutí : -24 °C DIN ISO 3016 

OBLAST POUŽITÍ  Používá se jako univerzální mazací tuk u motorových vozidel, u stavebních a ze-
mědělských strojů a také v průmyslové oblasti. Vysoké tepelné rozpětí použití 
a dobrá stálost a odolnost vůči vodě zajišťuje široké možnosti použití při snížení 
sortimentu tuků. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Použití odpovídá obvyklému způsobu pro tuky. Dodržet provozní a servisní před-
pisy výrobce ložisek a stroje. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g plastová kartuše Obj. č. 1833 D-NL-F-GR-ARAB 
 400 g plastová kartuše Obj. č. 3552 D-GB-I-E-P 
 400 g plastová kartuše Obj. č. 7562 D-RUS-UA 

1 kg plechová dóza Obj. č. 1834 D-NL-F-GR-ARAB 
 1 kg plechová dóza Obj. č. 3553 D-GB-I-E-P 

5 kg plastové vědro Obj. č. 3554 D-GB 
 25 kg plastové vědro Obj. č. 3555 D-GB 
 50 kg plechové vědro Obj. č. 3556 D-GB  
 180 kg plechový sud Obj. č. 3557 D-GB 
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