
LT2אלפט גרנטה 
מקריש ליתיום, משחת סיכה רב שימושית

וליישומים בגלגלות. קורוזיה ושחיקה,  מתוכננת ליישומים תעשייתיים הדורשים הגנה בפני חלודהLT2משחת סיכה אלפט גרנטה תיאור מוצר
.ומסבים אשר אינם עובדים תחת עומס כבד

שימושים אופייניים
. מאריכה את חיי הגלגלות על ידי מניעת חלודה וקורוזיהLT2שימוש במשחת סיכה אלפט גרנטה 

.מספקים חיי שירות ארוכים
.עמיד בפני שטיפת מים

.מסייע בהגנה לטווח הארוך על ידי מניעת שחיקה
.אין שינוי בסמיכות באחסונה לטווח הארוך

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
DIN 51818 NLGI 2

Penetration 265 to 295
Consistency soft

DIN 51502 KP 2 K-25
ISO 6743-9 CCEB2

הוראות אחסון

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
.הגריז מתאים ליישומים תעשייתיים כלליים ומערכות שימון מרכזיות בהם תנאי העבודה בטמפרטורה רגילה

.מתאים לרכב כבד וציוד מכני הנדסי
C- 120⁰הגריז מתאים למערכות שאינן עובדות תחת עומס כבד ונמוכות מ

חיי מדף
 חודשים מיום הייצור60

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

NLGIDIN 518182דרגת חדירות לפי 

ליתיוםDIN 51814סוג סבון מסמיך

מינראלי--סוג שמן בסיס

25°C0.1 mmASTM D 217265-295חדירות מעובדת ב 

חוּם בהירISO 2049צבע

m/mASTM D 17422.2 %הפרדת שמן

m/mASTM D 12644.3 % בשעה79°Cנשטף במים ב 

CASTM D 2265>185°נקודת  טפטוף

140+ עד C-24°תחום טמפרטורת עבודה

CstASTM D445220צ" מ100צמיגות ב 

NDIN 51350/40.5 כדורים4מבחן 
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אריזות
ג" ק180ג וחביות "  ק15המוצר זמין באריזת דלי  

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

הוראות אחסון
כאשר הברזים צריכים להיות; מאווררים היטב ומכוסים, יש לאחסן את המשחת סיכה באזור קריר

אין לחשוף את המשחת סיכה לאור שמש ישיר. במצב סגור היטב ואטום
 מעלות צלזיוס50- טמפרטורת הסביבה צריכה להיות נמוכה מ. ולהימנע משינויים אקלימיים מהירים

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

www.doralon.co.il/oil-catalogue
.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש
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