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Zalety zastosowania    

- Dluga zywotnosc na bazie dobrej ochrony przed korozja i dobrej stabilnosci pod wzgle-
dem starzenia i utleniania sie, przez to sa mozliwe oszczednosci kosztów

 

- Sprawdzony na bazie wieloletniego doswiadczenia szczególnie przy bardzo wysokich 
predkosciach obrotowych i niskich temperaturach

 

- Male rozgrzewanie sie wlasne lozysk ze wzgledu na male tarcie smaru, przez to zwieksze-
nie czasów zywotnosci

     

Opis 

ISOFLEX® LDS 18 SPECIAL A jest dynamicznie 
lekkim smarem do dlugookresowego smarowania 
lozysk tocznych i slizgowych.  
Sklada sie on z oleju mineralnego, oleju estrowe-
go i mydla litowego. ISOFLEX® LDS 18 SPECIAL 
A jest stabilny pod wzgledem starzenia i utleniania 
sie, zapewnia dobra ochrone przed korozja i jest 
odporny na wode. 

Dziedziny zastosowania 

Sprawdzil sie w lozyskach tocznych i slizgowych, 
które pracuja w warunkach niskich temperatur 
i/albo wysokich predkosci obrotowych. 

Na przyklad do wrzecion szlifierskich i wrzecion 
roboczych w obrabiarkach, do lozysk wrzecion, 
wrzecion w maszynach wlokienniczych, lozysk 
turbin przedzalniczych, lozysk o w mechanice 
precyzyjnej i przyrzadach optycznych.

 

Wskazówki dot. zastosowania 

Smar moze byc nanoszony pedzlem, szpatulka, 
praska smarowa albo z naboi smarowych.

 

Ze wzgledu na rózne sklady chemiczne w ramach 
rodzin elastomerów albo tworzyw sztucznych 
konieczne jest przed zastosowaniem seryjnym 
sprawdzic tolerancje wzgledem elastomerów i 
tworzyw sztucznych.   

Okres magazynowania 

Przy magazynowaniu w suchych pomieszczeniach 
w temperaturach dodatnich i oryginalnie zamknie-
tych opakowaniach okres magazynowania wynosi 
36 miesiecy.

 

Opakowanie 

45 g tubka 
400 g nabój 
1 kg puszka 
25 kg hobok 
180 kg beczka 

Arkusze danych bezpieczenstwa

 

Aktualne karty danych bezpieczenstwa mozecie 
wywolac na naszej stronie internetowej 
www.klueber.com albo ich zazadac. Mozecie je 
równiez otrzymac za posrednictwem naszych 
pracowników, z którymi zazwyczaj sie kontaktuje-
cie.  
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Parametry produktu ISOFLEX® LDS 18 
SPECIAL A 

Rodzaj oleju / skladnik nadajacy konsystencje

 

olej mineralny, olej estrowy / 
specjalne mydlo litowe 

Zakres temperatury uzycia*, [ C] ok. - 50 do 120 
Kolor  zólty 
Struktura homogeniczna, krótkociagli-

wa 
Gestosc w 20 C, [g/cm3]   ok. 0,88 
Penetracja po ugniataniu, DIN ISO 2137, w 25 C, [0,1 mm] 265 - 295 
Lepkosc dynamiczna pozorna, klasa lepkosci***

 

L 
Lepkosc oleju bazowego, DIN 51562 cz. 01  
w 40 C, [mm2/s] ok. 
w 100 C, [mm2/s] ok.  

15 
3,5 

Dzialanie antykorozyjne smarów, DIN 51802, (SKF-EMCOR), 1 
tydzien woda dest. 
stopien skorodowania   0 
Moment obrotowy w niskiej temperaturze, IP 186, 
w -60 C, start, [mNm] 
w -60 C, ruch, [mNm]  

= 1.000 
= 100 

Temperatura kroplenia, DIN ISO 2176, [ C] = 190 
Wyróznik predkosci** (n x dm), [mm/min], ok. 1.000.000 

 

* Dane dotyczace temperatur uzycia sa wartosciami orientacyjnymi, które zaleza od skladu smaru, przewidywanego celu i techniki zasto-
sowania. W zaleznosci od rodzaju obciazenia mechaniczno-dynamicznego, temperatury, cisnienia i czasu smary zmieniaja swoja kon-
systencje, lepkosc pozorna wzgl. lepkosc. Te zmiany cech produktu moga miec wplyw na funkcjonowanie elementów konstrukcyjnych. 

** Wyrózniki predkosci sa wartosciami orientacyjnymi i zaleza od typu lozyska tocznego, jego wielkosci jak tez warunków w miejscu tarcia. 
Dlatego w indywidualnym przypadku musza zostac potwierdzone przez uzytkownika w drodze próby. 

*** Klasa lepkosci Klüber: EL = smar szczególnie lekki dynamicznie; L = smar lekki dynamicznie; M = smar sredni dynamicznie, S = smar 
ciezki dynamicznie; ES = smar szczególnie ciezki

 

dynamicznie     

Smarowanie to nasz swiat

 

Dzieki ponad 2.000 róznych produktów mozecie byc pewni, ze w firmie Klüber Lubrica-
tion znajdziecie wlasciwy produkt dla swojego zastosowania. Na calym swiecie macie 
mozliwosc skontaktowania sie z jednym z naszych ekspertów, którzy w kazdym czasie 
beda Wam sluzyc pomoca.

  

www.klueber.com

 

Dane w niniejszym druku technicznym bazuja na naszym ogólnym doswiadczeniu i wiedzy przy skladaniu do druku i powinny dac technicznie 
doswiadczonemu czytelnikowi wskazówki dotyczace mozliwego zastosowania, bezpiecznego obchodzenia sie z produktem wymienionym w 
tym arkuszu przy jego magazynowaniu, stosowaniu, transporcie i usuwaniu. Informacje nie oznaczaja jednak w sporadycznych przypadkach 
przyrzeczenia wlasciwosci. Zalecamy przeprowadzenie indywidualnej rozmowy doradczej a na zyczenie i w miare mozliwosci chetnie udo-
stepniamy próbki do testów. Produkty Klüber podlegaja stalemu rozwojowi. Dlatego Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany w 
kazdym czasie i bez zapowiedzi wszystkich danych technicznych, zawartych w niniejszym druku.  

 

Klüber Lubrication, przedsiebiorstwo z grupy Freudenberg  
Wydawca i opracowanie: 
Klüber Lubrication München KG. Przedruk, równiez fragmentaryczny, jest dozwolony za podaniem zródla i przyslaniem egzemplarza pokazowego.
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