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AC Grease CALTECH 3 

Водоустойчива калциева грес 

     
    Техническо означение 

 ISO 6743‐9; ISO‐L‐XВАЕA 3 
 DIN 51502; K3С‐25 

     

Описание 

AC  Grease  CALTECH  3  е  водоустойчива  смазочна 
грес,  сгъстена  с  хидратиран  калциев  сапун  и  на 
основата на минерално базово масло.  

Продуктът  осигурява  отлична  водоустойчивост  и 
добра  защита  срещу  корозия  и  износване  в 
различни  приложения  и  в  рамките  на  определен 
температурен диапазон. 
 

  Характеристики 

 Отлична  водоустойчивост  –  формулирана 
да  предложи  много  високи  нива  на 
устойчивост към отмиване с вода. Притежава 
силен  афинитет  към  металите  и  способност 
да  предпазва  лагерните  повърхности  от 
корозия дори и при замърсяване на греста с 
вода. 

 Добри  мазилни  свойства,  защита  от 
износване  и  корозия        –  формулирана  да 
предпазва  металните  повърхности  от 
износване и корозия. 

 Не може да се използват при температури 

над  +60С  –  тъй  като  при  по‐високи 
температури  се  изпаряват  малките 
количества  вода,  използвани  за 
стабилизиране  на  структурата  на  греста, 
което  би  довело  до  разрушаване  на 
структурата на греста. 

 Добра изпомпваемост – при ниски 
температури греста запазва 
консистентността си (не разделя фазите) и 
запазва изпомпваемостта си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

AC  Grease  CALTECH  3  е  водоустойчива  смазочна 
грес  за  широка  употреба  и  общо  смазване  на 
индустриални детайли и възли в т.ч.: 

 Плъзгащи  лагери,  работещи  при  ниски 
обороти и умерени температури и натоварвания 

 Индустриално  оборудване  и 
селскостопански  машини  и  съоръжения,  снабдени 
с необходимите дюзи/точки за гресиране. 

 Сачмени  и  търкалящи  лагери,  работещи  в 
не  толкова  претенциозни  приложения  с  леки 
натоварвания и при ниски обороти.  
Температурният интервал на приложение е от ‐200C 
до +600C. 
  

 

Технически данни 
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Характеристики  Метод за изпитване  Единици  Типични стойности 
Клас по NLGI   ASTM D217  3

Сгъстител    Калциев сапун 

Базово масло    Минерално 

Вискозитет на базовото масло при
400C 

  mm2/s 46  

Цвят   Визуално   Зелен

Външен вид  Визуално  Гладка и хомогенна 

Конусна пенетрация, след 
обработка 

ISO 2137  1/10 mm 235

Температура на прокапване  ISO 2176  0C 95

 

Функционални изпитвания  Метод за изпитване  Единици  Типични стойности 

Нискотемпературни свойства 

Конусна пенетрация при ниски 
температури 

ISO 13737  1/10 mm 130 тип. при ‐200C

Антикорозионни свойства 

Корозионно въздействие върху 
мед 

ASTM D4048  Оценка  1b  5 часа при 700C

Динамично изпитване на корозия, 
EMCOR 

ISO 11007  Оценка 1‐1 Дестилирана вода

Влияние на водата 

Отмиване с вода  ISO 11009  % 10 при 400C

Устойчивост на вода  DIN 51 807‐1  Оценка 0‐40 3 часа при 400C

Отделяне на маслото ‐ стабилност на съхранение 

Отделяне на маслото  БДС 6733, метод 1 % 5 1 час при 200C 

ЕР‐свойства 

Противозадирни свойства на 
ЧСМ 

‐ Натоварване на 
заваряване 

 
 
ASTM D2596 

 
N 

 
‐ 

 
 
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 

 
0.5 
 

 
 
1200 rpm, 60 min, 
600C, 392N 

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

Други изпитвания 

Съдържание на вода  ISO3733  % 2   

Алкалност  БДС 5167  %NaOH 0.2  

 


