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ÜRÜN TANITIMI 

 
Mineral bazlı, yüksek viskoziteli, molibden disülfür (MoS2) içerikli kalsiyum sülfonat kompleks gresidir. Yüksek sıcaklık 
ve çok ağır yüklerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş olup su ve buhara karşı yüksek dayanım gösterir. 
Çalışma sıcaklığı -20….250°C arasındadır ve yüksek yük kaldırma kapasitesine sahiptir (800kg).  
Basit kalsiyum sülfonat greslerine göre daha yüksek mekanik ve termal kararlılık gösterir, düşük ve yüksek 
sıcaklıklarda kıvamını kaybetmeden daha uzun süre çalışır. Sürtünmeyi azaltma ve yük taşıma kapasitesi ise daha 
yüksektir. 
 

KULLANIM YERLERİ 

 
•Çelikhaneler, sürekli dökümde çekme, doğrultma ve transfer yolları, soğutma platformu röleleri  

• Haddehanelerde titreşimli, darbeli yüklerin olduğu düşük ve orta devirli, yüksek sıcaklıkların olduğu rulmanlar ve 
kaymalı yataklar  

• Otomotiv, kağıt, madencilik, çimento, tarım ve iş makinaları sektörleri  

• Zor koşullarda çalışan hareketli bantlı konveyör yatakları, vinç mekanizmaları, deniz araçları  
 

AVANTAJLARI 

 
• Çok yüksek mekanik ve termal kararlılık gösterir, düşük ve yüksek sıcaklıklarda kıvamını kaybetmeden uzun süre 
çalışır. 
•Nitelikli molibden disülfür (MoS2) katkıları sayesinde ağır yük altında bile yüksek performans sağlar.  

• Damlama noktası yüksektir ve yüksek sıcaklıklarda rahatlıkla çalışır.  

• Suya karşı direnci ile sulu ortamlarda dahi çok iyi performans sağlar.  

• Uzun yorulma sonucunda dahi kıvamını korur. Darbeli ve titreşimli yükleri sönümler, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.  

• Merkezi yağlama sistemlerinde sorunsuz şekilde kullanılır.  

• Rulman ömürlerini uzatarak bakım ve işletme maliyetlerini azaltır.  
 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

ÖZELLİKLER STANDARTLAR DEĞERLER 
 

NLGI Sınıfı TS 1799 ISO 2137 1.5 

Renk  Siyah 

Baz Yağ  Mineral 

Kalınlaştırıcı Cinsi  Kalsiyum Sülfonat Kompleks 

İşlenmiş penetrasyon, 60 darbe, 

25oC 

TS 1799 ISO 2137 295…310 

Yoğunluk, 15oC [g/cm3] DIN 51757 ˜0,91 

Baz yağ viskozitesi, 40 oC [mm2/sn] TS 1451 EN ISO 3104 460 

Damlama noktası [°C] TS 1267 ISO 2176 350 

Çalışma sıcaklığı [°C]  -20…250 

4 bilye testi kaynama yükü [kg] TS EN ISO 20623 800 

Bakır korozyon, 24 sa, 100°C ASTM D4048 1b 

Pas testi TS 2692 ISO 11007 Geçer 

Hız faktörü [mm/dak]  200.000 



Teknik Bilgi Formu  
LUBRATECHGREASE CSX 800-MSG 1.5-460 
Kalsiyum Sülfonat Kompleks Gres  

Ürün Adı           : LUBRATECHGREASE CSX 800-MSSG 1.5-460  Revizyon Tarihi: - 
İlk Yayın Tarihi : 23.05.2019                                                                                                                                      Revizyon No: - 
FR.31 

Verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir.  
 

DEPOLAMA 

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır. 
Açık alanda depolama gerekliyse, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden 
yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir. 
Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir. 
Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için 
temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir. 
Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında 
başka bir sebeple kullanılmamalıdır. 
 

UYARILAR ve ÖNERİLER 

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. 
Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven 
kullanılmalıdır. 
Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. 
Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. 

 
Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi 
bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına 
aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu 
tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 
değiştirilme hakkı saklıdır. 

 

 
 


