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Консистентне мастило Eurol CS-2/102 FD
Синтетичне консистентне мастило / антикорозійний засіб для 
харчової промисловості
Опис:
Консистентне мастило Eurol CS-2 / 102 FD з технологією 
Eurol SYNGIS — це синтетичне консистентне мастило 
з покращеними характеристиками, розроблене для 
застосування в екстремальних умовах експлуатації у 
харчовій та фармацевтичній промисловості.

Консистентне мастило Eurol CS-2 / 102 FD 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-2/102 FD має такі характеристики:
• InS H1, 1796871
• Чудові зносостійкі та протизадирні властивості
• Надзвичайно надійний захист від корозії
• Стабільність до зсуву характеристик
• Відмінна водостійкість
• Стійкість до високих ударних навантажень
• 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.
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Фізичні властивості:
Колір Світло-

коричневий
Густина за NLGI 2 ASTM D 217

Тип загущувача Сульфонат 
кальцію

В’язкість базового мастила за 40 °C 400 сСт ASTM D 445
Тип базового мастила Синтетичне
Робоча температура –40...175 °C

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США 

Інструкції із застосування:
• Ретельно очистіть систему із застосуванням спрея 

Eurol Swift Clean 120 FD
• Придатне для автоматичних систем змащування


