
Я
кіс

ть
 є

 р
ис

ою
 н

аш
ог

о 
ха

ра
кт

ер
у

спеціальні мастильні 
матеріали

Консистентне мастило Eurol CS-2/101
Консистентне мастило для змащування / антикорозійний засіб

Опис:
Консистентне мастило Eurol CS-2/101 з технологією Eu-
rol SYNGIS — високоефективне консистентне мастило, 
розроблене для застосування в екстремальних 
ситуаціях, наприклад, у паперовій, цементній та 
сталеливарній промисловості, а також для важкого 
обладнання, яке працює в прибережних водах і на 
суднах.

Консистентне мастило Eurol BIO CS-2 / 101 придатне 
для змащування:
• Відкритих та закритих підшипників
• Тросів і ланцюгів
• Автоклавів
• Парових клапанів
• Сільськогосподарського та рибальського 

спорядження
• Обладнання, що працює за екстремальних умов, 

як-от (солона) вода, та за високих температур

Консистентне мастило Eurol CS-2/101 має такі характеристики:
• Чудові зносостійкі та протизадирні властивості
• Надзвичайно надійний захист від корозії
• Стабільність до зсуву характеристик
• Відмінна водостійкість
• Стійкість до високих ударних навантажень
• Відмінна термостійкість та стійкість до окислення
• Зменшений витік мастила, добре підходить для автоматичних систем змащування
• Економний у використанні
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com 

Фізичні властивості:
Колір Коричневий
Густина за NLGI* 2 ASTM D 217

Тип загущувача Сульфонат 
кальцію

Щільність за 20 °C 1,02 кг/л ASTM D 1298
В’язкість базового мастила за 40 °C 300 сСт ASTM D 445
Тип базового мастила Мінеральне
Робоча температура –30...140 °C

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Інструкції із застосування:
• Ретельно очистіть систему із застосуванням спрея 

Eurol Swift Clean 110
• Придатне для автоматичних систем змащування


