
 
 

ΓΡΑΟ ΓΙΑ ΤΠΕΡΣΑΥΕΙ ΑΣΡΑΚΣΟΤ TIMKEN® 

Γράζο λίπανζης 

Αριθμός μέροσς 

GR233C  θύζηγγα 400 g (14 oz) 
GR233SYR  ζύξηγγα 30 ml 

Περιγραθή προχόνηος και ενδεδειγμένη τρήζη 

Τν γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN ρξεζηκνπνηεί ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ 
ηερλνινγία πάρπλζεο κε polyurea, ζπλζεηηθώλ πγξώλ θαη πξόζζεησλ. Έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα 
ηε ιίπαλζε έλζθαηξσλ εθεδξάλσλ αθξηβείαο πςειήο έσο ππεξπςειήο ηαρύηεηαο (ζπληειεζηήο 
ηαρύηεηαο > 2 εθαηνκκύξηα, n x dm) ζε εθαξκνγέο, όπσο ηξππάληα, ηξνρηζηέο, ηόξλνπο, θξέδεο 
θαη άιιεο εθαξκνγέο καθξάο δηάξθεηαο. Τν γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN δελ 
πεξηέρεη πξόζζεηα γηα αθξαία πίεζε, αιιά ππάξρεη αλαζηνιή θαηά ηεο ζθνπξηάο θαη νμείδσζεο.  

Εθαρμογή προχόνηος 

Τν γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεξκνθξαζίεο 
πεξηβάιινληνο -40°C έσο +149°C (-40°F έσο +300°F) αλάινγα κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο 
ιίπαλζεο θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο. Τν γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN έρεη εύξνο 
ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πνπ θπκαίλεηαη από -54°C έσο +149°C (-65°F έσο +300°F) αθνύ 
ηνπνζεηεζεί ζηελ εθαξκνγή. Αθνινπζήζηε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ 
αλαθνξηθά κε ηηο ζπρλόηεηεο ιίπαλζεο. 

σμβαηόηηηα γράζοσ 

Τν γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN είλαη γεληθά ζπκβαηό κε γξάζν πνπ έρεη ππνζηεί 
πάρπλζε κε ζνπιθνληθό αζβέζηην, polyurea, ζάπσλα ιηζίνπ θαη ζύκπινθν ιηζίνπ. Η Timken 
πξνηείλεη λα απνκαθξπλζεί ην γξάζν από ηελ εθαξκνγή πξηλ από ηελ αιιαγή γξάζνπ. Έηζη, ην 
κεζνδηάζηεκα ιίπαλζεο κεηώλεηαη ζην κηζό γηα ηνλ πξώην θύθιν ιίπαλζεο πξηλ ζπλερηζηνύλ ηα 
θαλνληθά κεζνδηαζηήκαηα ιίπαλζεο. 

Υειριζμός και αποθήκεσζη 

Απνζεθεύεηαη ζε ζηεγλό κέξνο, καθξηά από ζεξκόηεηα θαη γπκλέο θιόγεο. Βι. Γειηίν 
Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Υιηθνύ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

ηοιτεία αποζηολής και απόρριυης 

Τεξήζηε ηνπο θπβεξλεηηθνύο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ απνζηνιή θαη δηάζεζε ηνπ παξόληνο 
πξντόληνο. ΜΗ ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ην δνρείν. Βι. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Υιηθνύ γηα 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Φύλλο δεδομένφν προχόνηος 



 

ΓΡΑΟ ΓΙΑ ΤΠΕΡΣΑΥΕΙ ΑΣΡΑΚΣΟΤ TIMKEN® 

Προδιαγραθές προχόνηος - Σσπικές 

Φξώκα Αλνηρηό 
θίηξηλν/Κερξηκπαξέλην 

Βαζκόο NLGI 2 

Τύπνο κέζνπ πάρπλζεο Polyurea 

Γηείζδπζε, ρσξίο ιεηηνπξγία ASTM D 217 220 ειάρ. 
Γηείζδπζε, θαηόπηλ ιεηηνπξγίαο κε 60 δηαδξνκέο, ASTM D 217 265-295 

Αιιαγή δηείζδπζεο, 100.000 δηαδξνκέο, ASTM D 217 310-360 

Γηαξξνή από εθέδξαλν ηξνρνύ, ASTM D 1263, Μέγ. 5 γξακκάξηα 

Σεκείν πηώζεο, ASTM D 2265 > 250°C 

Δπζηάζεηα νμείδσζεο, ASTM D 942, 100 ώξεο ζηνπο 99°C 1 

Γηάβξσζε ράιθηλεο ισξίδαο, ASTM D 4048 1a 

Ιδηόηεηεο πξόιεςεο δηάβξσζεο, ASTM D 1743 Δπηηπρία 

Γηάβξσζε EMCOR, ASTM D 6138, απεζηαγκέλν λεξό 0,0 

Γηαρσξηζκόο ιαδηνύ, ASTM D 1742 1,5 

Ξέπιπκα λεξνύ, ASTM D 1264, 79°C (175°F), % απώιεηα 5 

Γηάξθεηα δσήο εθέδξαλνπ, ASTM D 3336, 300°F, ώξεο 2.000+ 

Ιδηόηεηεο βαζηθνύ ξεπζηνύ: 
 Ιμώδεο ζηνπο 100°C, ASTM D 445, Centistokes 4-6 

 Ιμώδεο ζηνπο 40°C, ASTM D 445, Centistokes 20-24 

 Γείθηεο ημώδνπο 130 

 Σεκείν αλάθιεμεο, ASTM D 92, ειάρ. 204°C (400°F) 

 Σεκείν ξνήο, ASTM D 97 -65°C (-85°F) 

 

 

 

Ηκεξνκελία: 18 Ννεκβξίνπ 2008 

Πξντόλ: Γξάζν γηα ππεξηαρείο αηξάθηνπο TIMKEN 


