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AC Grease LITECH EP-00  
Универсална полутечна литиева грес с ЕР свойства 

     
    Техническо означение 

 ISO 6743‐9; ISO‐L‐XCBHB 00  
 DIN 51502; GP00G‐30 

     

Описание 

AC Grease LITECH EP‐00 е полутечна смазочна грес с 
ЕР свойства, сгъстена с литиев сапун и на основата 
на дълбоко рафинирано минерално базово масло. 
Греста  съдържа  антиоксиданти,  инхибитори  на 
ръжда  и  корозия,  противоизносни  и  ЕР  добавки  и 
подобрители  на  механичната  стабилност  и 
устойчивостта към вода. 

Продуктът  може  да  се  използва  в  множество 
приложения в определен температурен диапазон. 
 

  Характеристики 

 Добра  механична  стабилност  –  Образува 
устойчив  мазилен  слой,  предпазващ 
металните повърхности от износване. 

 Отлична  защита  от  ръжда  и  корозия  – 
Притежава  силен  афинитет  към  металите  и 
способност  да  предпазва  лагерните 
повърхности от корозия. 

 Много  добра  висока    товароносимост  – 
Съдържа  специални  ЕР  добавки,  които 
позволяват на греста да издържа на високи и 
шокови  натоварвания  без  разкъсване  на 
мазилния сой. 

 Отлична  стабилност  на  окисление  – 
Специално  подбраните  маслени  базови 
компоненти  притежават  отлична  стабилност 
на окисление.  

 Лесна за изпомпване при ниски 
температури  

 

 

 

Приложение 

AC  Grease  LITECH  EP‐00  е  подходяща  за  широка 
гама  индустриални  и  автомобилни  приложения. 
Консистентността  на  смазочната  грес  я  прави 
подходяща  за  употреба  в  системи  за 
централизирано смазване, а също и в съоръжения, 
работещи  на  открито  с  дълги  тръбопроводи. 
Особено  подходяща  е  за  смазване  на  затворени 
зъбни  предавки  и  лагери  в  лошо  уплътнени 
предавателни  кутии,  в  които  задържането  на 
конвенционалните  редукторни  масла  не  е 
възможно  поради  изтичането  им  и  чиито 
производители препоръчват смазване с греси NLGI 
клас 00. 
Температурният  интервал  за  приложение  на 
продукта е от ‐300C до +1000C. 
  
 
 
 

 

Технически данни 

Характеристики  Метод за изпитване  Единици  Типични стойности 
Клас по NLGI   ASTM D217  00 
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Сгъстител    Литиев 

Базово масло    Минерално 

Вискозитет на базовото масло при
400C 

  mm2/s 120

Цвят   Визуално   Жълт до кафяв

Външен вид  Визуално  Гладка и хомогенна 

Конусна пенетрация, след 
обработка 

ISO 2137  1/10 mm 415

Температура на прокапване  ISO 2176  0C 165

 

 

Функционални изпитвания  Метод за изпитване  Единици  Типични стойности 

Нискотемпературни свойства 

Налягане на потока при ниски 
температури 

DIN 51 805  mbar <1400  при ‐300C

Антикорозионни свойства 

Корозионно въздействие върху 
мед 

ASTM D4048  Оценка  1b  24 часа при 1000C

Динамично изпитване на корозия, 
EMCOR 

ISO 11007  Оценка 1‐1 Дестилирана вода

Влияние на водата 

Отмиване с вода  ISO 11009  % 10 60 мин при 800C

Устойчивост на вода  DIN 51 807‐1  Оценка 1‐90 3 часа при 900C

ЕР‐свойства 

Противозадирни свойства на 
ЧСМ 

‐ Натоварване на 
заваряване 

 
 
ASTM D2596 

 
N 

 
3150 

 
 
1770 rpm, 10 s, 270C 

  DIN 51350‐4  N ‐ 1420 rpm, 60 s, стайна 
темп. 
 

Антиизносни свойства на ЧСМ 
‐ Диаметър на петното от 

износване 

 
 
ASTM D2266 

 
mm 

 
0.6 
 

 
 
1200 rpm, 60 min, 
750C, 392N 

  DIN 51350‐5  mm ‐ 1420 rpm, 60 min, 
стайна темп., 300N 
(проц. D) 

 


