
 
 

ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΡΑΟ LC-1.5 TIMKEN® 

Γράζο λίπανζης 

Αριθμός μέροσς 

GR232C  θύζιγγα 400 g (14 oz) 
GR232P  κοςβάρ 16 kg (35,3 lb) 
GR232K  βαπελάκι 55 kg (121,3 lb) 
GR232D  βαπέλι 180 kg (400 lb) 

Περιγραθή προχόνηος και ενδεδειγμένη τρήζη 

Το ζςνθεηικό βιομησανικό γπάζο TIMKEN είναι ένα γπάζο λίπανζηρ γενικήρ σπήζηρ NLGI Απ. 
1,5 από ζύμπλοκο λιθίος για εθαπμογέρ μεζαίαρ έυρ ςτηλήρ θεπμοκπαζίαρ. Το πποφόν αςηό 
πεπιέσει ππόζθεηα για ακπαία πίεζη και θθοπά, καθώρ και ανηιδιαβπυηικά, για να παπέσει 
πποζηαζία ζε μια ποικιλία βιομησανικών, οικοδομικών, αγποηικών και αςηοκινηηικών 
εθαπμογών. Το ζςνθεηικό βιομησανικό γπάζο TIMKEN είναι ιδιαίηεπα καηάλληλο για εθέδπανα 
ζε μησανέρ σαπηοποιίαρ ςγπού άκπος, εθέδπανα πιεζηηπίυν και εθέδπανα πολίζκυν με 
ελικοειδέρ εξόγκυμα και κςλίνδπυν πίεζηρ. 

Εθαρμογή προχόνηος 

Το ζςνθεηικό βιομησανικό γπάζο TIMKEN μποπεί να εθαπμοζηεί ζε θεπμοκπαζίερ 
πεπιβάλλονηορ -40°C έυρ +180°C (-40°F έυρ +356°F) ανάλογα με ηο ζσεδιαζμό ηος ζςζηήμαηορ 
λίπανζηρ και ηη μέθοδο εθαπμογήρ. Το ζςνθεηικό βιομησανικό γπάζο TIMKEN έσει εύπορ 
θεπμοκπαζίαρ λειηοςπγίαρ πος κςμαίνεηαι από -46°C έυρ +180°C (-50°F έυρ +356°F) αθού 
ηοποθεηηθεί ζηην εθαπμογή. Ακολοςθήζηε ηιρ ζςζηάζειρ ηος καηαζκεςαζηή ηος εξοπλιζμού 
αναθοπικά με ηιρ ζςσνόηηηερ λίπανζηρ. 

σμβαηόηηηα γράζοσ 

Το ζςνθεηικό βιομησανικό γπάζο TIMKEN γενικά είναι ζςμβαηό με γπάζο πος έσει ςποζηεί 
πάσςνζη με αζβέζηιο, 12-OH ζηεαηικό αζβέζηιο, ζοςλθονικό αζβέζηιο, λίθιο και ζύμπλοκα 
λιθίος. Η Timken πποηείνει να απομακπςνθεί ηο γπάζο από ηην εθαπμογή ππιν από ηην αλλαγή 
γπάζος. Έηζι, ηο μεζοδιάζηημα λίπανζηρ μειώνεηαι ζηο μιζό για ηον ππώηο κύκλο λίπανζηρ 
ππιν ζςνεσιζηούν ηα κανονικά μεζοδιαζηήμαηα λίπανζηρ. 

Υειριζμός και αποθήκεσζη 

Αποθηκεύεηαι ζε ζηεγνό μέπορ, μακπιά από θεπμόηηηα και γςμνέρ θλόγερ. Βλ. Γεληίο 
Γεδομένυν Αζθάλειαρ Υλικού για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ. 

ηοιτεία αποζηολής και απόρριυης 

Τηπήζηε ηοςρ κςβεπνηηικούρ κανονιζμούρ πος διέποςν ηην αποζηολή και διάθεζη ηος παπόνηορ 
πποφόνηορ. Μη σπηζιμοποιείηε ξανά ηο δοσείο μεηά ηη σπήζη. Βλ. Γεληίο Γεδομένυν Αζθάλειαρ 
Υλικού για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ. 

Φύλλο δεδομένφν προχόνηος 



 

ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΡΑΟ LC-1.5 TIMKEN® 

Προδιαγραθές προχόνηος - Σσπικές 

Φπώμα Κόκκινο 

Βαθμόρ NLGI Απ. 1,5 

Τύπορ μέζος πάσςνζηρ Σύμπλοκο λιθίος 

Γιείζδςζη, συπίρ λειηοςπγία ASTM D 217 290-320 

Γιείζδςζη, καηόπιν λειηοςπγίαρ με 60 διαδπομέρ, ASTM D 217 290-320 

Αλλαγή διείζδςζηρ, 100.000 διαδπομέρ, ASTM D 217 -5 έυρ +15% 

Δςζηάθεια κύλιζηρ, ASTM D 1831, 2 ώπερ, 25°C, αλλαγή +/-10% 

Δθέδπανο ηποσού, ASTM D 1263 5 γπαμμάπια μέγ. 
Σημείο πηώζηρ, ASTM D 2265 250°C ελάσ. 
Δςζηάθεια οξείδυζηρ, ASTM D 942, 100 ώπερ ζηοςρ 99°C 2 psi 

Φθοπά ηεζζάπυν ζθαιπών, ASTM D 2266, 40 κιλά, 1200 Σ.Α.Λ., 
75°C, ζημάδι mm 

0,60 μέγ. 

EP ηεζζάπυν ζθαιπών, ζημείο ζςγκόλληζηρ, ASTM D 2596, kgf 250 ελάσ. 
Φοπηίο OK Timken, ASTM D 2509, λίβπερ 55 

Γιάβπυζη σάλκινηρ λυπίδαρ, ASTM D 4048 1b 

Ιδιόηηηερ ππόλητηρ διάβπυζηρ, ASTM D 1743 Δπιηςσία 

Γιασυπιζμόρ λαδιού, ASTM D 1742 5% ηο μέγιζηο 

Ξέπλςμα νεπού, ASTM D 1264, 1 ώπα, 79°C), απώλεια 5% 

Ιδιόηηηερ βαζικού πεςζηού: 
 Ιξώδερ ζηοςρ 100°C, ASTM D 445, Centistokes 37-45 

 Ιξώδερ ζηοςρ 40°C, ASTM D 445, Centistokes 414-506 

 Γείκηηρ ιξώδοςρ 150 

 Σημείο ποήρ, ASTM D 97, Μέγ. -30°C 

 Σημείο ανάθλεξηρ, ASTM D 92, Δλάσ. 280°C 
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Πποφόν: Σςνθεηικό βιομησανικό γπάζο LC-1.5 TIMKEN 

  


