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AC Grease LITECH 2 

Универсална литиева грес 

     
    Техническо означение 

 ISO 6743‐9; ISO‐L‐XCCHA 2 
 DIN 51502; K2K‐30 

     

Описание 

AC  Grease  LITECH  2  е  смазочна  грес,  сгъстена  с 
литиев  сапун,  на  основата  на  минерално  базово 
масло  от  Група  I  на  API.  Греста  съдържа 
антиоксиданти,  инхибитори  на  ръжда  и  корозия, 
антиизносни  добавки  и  подобрители  на 
механичната стабилност и устойчивостта към вода. 

Това  е  универсална  грес,  подходяща  за  широка 
гама  от  приложения  в  определен  температурен 
диапазон. 
 

  Характеристики 

 Добра  механична  стабилност  –  Особено 
важна  там,  където  лошата  механична 
стабилност може да доведе до омекване на 
греста  с  последваща  загуба  на  мазилната 
способност и изтичане. 

 Добра  устойчивост  на  отмиване  с  вода  и 
антикорозионни свойства – формулирана да 
предложи много високи нива на устойчивост 
към отмиване с вода. Способна е да осигури 
защита на лагерните повърхности от корозия 
дори и при замърсяване на греста с вода. 

 Задоволителна товароносимост – Съдържа 
антиизносни  добавки,  които  позволяват  на 
греста  да  предпазва металните  повърхности 
от увреждане. 

 Много  добра  стабилност  на  окисление  – 
Специално  подбраните  базови  маслени 
компоненти  притежават  отлична  стабилност 
на  окисление.  Греста  запазва 
консистентността  си  непроменена  при 
съхранение  и  издържа  на  високи  работни 
температури  без  втвърдяване  или 
образуване на отложения по лагерите. 

 Широка гама от приложения – 
Индустриални и автомобилни 

 

 

 

Приложение 

AC Grease LITECH 2 е висококачествена универсална 
грес  за  общо  смазване  при  нормални  работни 
условия и натоварвания както в индустриални, така 
и в автомобилни приложения. Продуктът предлага 
добра механична  стабилност и  защита от  корозия, 
което  го  прави  подходящ  за  смазване  на  лагери 
дори  и  в  условията  на  влажна  околна  среда.  
Формулиран  е  за  смазване  на  всички  видове 
универсални  приложения  в  транспорта,  селското 
стопанство и офроуд автомобили. 
Температурният интервал на приложение е от ‐300C 
до +1200C (max +1300C). 
  

 

Технически данни 

Характеристики  Метод за изпитване  Единици  Типични стойности 
Клас по NLGI   ASTM D217  2

Сгъстител    Литиев 

Базово масло    Минерално 
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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 280

Температура на прокапване  ISO 2176  0C 190

 

Функционални изпитвания  Метод за 
изпитване 

Единици  Типични стойности 

Нискотемпературни свойства 

Налягане на потока при ниски 
температури 

DIN 51 805  mbar 1200  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

Отделяне на маслото ‐ стабилност на съхранение 

Отделяне на маслото  DIN 51 817  % 5 168 часа при 400C 

  ASTM D1742  % 5 24 часа при 250C 

Механична стабилност 

Конусна пенетрация след 
продължителна обработка 

ISO 2137  1/10 mm 10 10 000 цикъла

Механична стабилност  ASTM D1831  % ± 6  

ЕР‐свойства 

Противозадирни свойства на 
ЧСМ 

‐ Натоварване на 
заваряване 

 
ASTM D2596  N  2000 

 
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 

 
‐ 
 

 
 
1200 rpm, 60 min, 
750C, 392N 

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

Стабилност на окисление 
Стабилност на окисление, спад в 
налягането 

 
ASTM D942  kPa  28 

 
100 часа при 1000C 

 


