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Консистентне мастило Eurol HY-2/102 FD HT
Синтетичне гібридне консистентне мастило для високотемпературних 
застосувань
Опис:
Консистентне мастило Eurol HY-2/102 HT FD 
спеціально створене для змащування сильно 
навантажених високо-температурних підшипників. 
Це так зване повністю син-тетичне гібридне мастило 
нового покоління з високим вмістом покращувача 
Eurol Syngis Technology, здатне протистояти 
високим температурам, забезпечуючи від-мінний 
антикорозійний захист та унікальну стійкість від 
зношування. Мастило не висихає і має відмінну 
стабіль-ність, коли використовується для змащування 
підшип-ників, наприклад, у печах, металургійних 
заводах, лан-цюгах, лініях для нанесення покриттів, 
виробництві ке-раміки та харчовій промисловості, де 
присутня висока температура виробництва і можливе 
просочування мас-тила. Консистентне мастило Eurol 
HY-2/102 HT FD схва-лене для випадкового контакту з 
харчовими продуктами відповідно до InS H1.

• InS H1, 1797556
• Висока температурна стабільність
• Придатне для робочої температури макс. 240 °C і 

пікових значень до 270 °C
• Чудові антикорозійні властивості
• Унікальні зносостійкі властивості
• Висока стійкість до дії води (пару)
• Стійкість до сонячного/УФ-випромінювання
• Не висихає і не витікає
• Висока стабільність до зсуву характеристик
• Під час нанесення прилипає до поверхні

•  Стабільне під час використання в автоматичних 
змащувачах

Консистентне мастило Eurol HY-2/102 FD HT має такі характеристики:
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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 Бежевий
Густина за NLGI* 2 ASTM D 217

В’язкість базового мастила за 40 °C 200 сСт ASTM D 445
Робоча температура -20... 240 °C

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Інструкції із застосування:
• Перед нанесенням мастила ретельно очистіть 

підши-пник або поверхню
• Придатне для застосування в більшості 

автоматичних змащувачів
• Регулярно повторюйте змащування
• Зверніться до свого місцевого спеціаліста 

з продажів компанії Eurol за додатковими 
інструкціями та пора-дами щодо використання


