
Špeciálne plastické mazivo, konzistenčnej triedy NLGI 2, zelenej farby na báze lithného komplexného 
mydla, obohateného PTFE. Je odolné vode, vysokým tlakom, teplotám a má vynikajúce núdzové vlastnos-
ti. Trvalo použiteľný v rozsahu teplôt od –35°C až +140°C, krátkodobo alebo s domazávaním až +160°C.

POUŽITIE
MEGATUK® LT 5 je vhodný ako mazivo pre valivé a klzné ložis-
ká, predovšetkým pri vysokých teplotách. Je vhodný pre ma-
zanie všetkých typov ložísk stredných a vyšších obvodových 
rýchlostí, čapov, kĺbov (vrátane homokinetických) a drážko-
vých hriadeľov.

TECHNICKÉ DÁTA
Rozsah teplôt použitia pri trvalom mazaní / krátkodobo: od –35 °C až 140 °C/+160 °C
Trieda NLGI:  2
Farba:  zelená
Bod kvapnutia (DIN ISO 2176): 200 °C
Penetrácia (DIN ISO 2137): 280 °C
Odolnosť voči vode (DIN 51 807/1): 0–90 °C
Ochrana pred koróziou (DIN 51 802): stupeň korózie 0
Spevňovadlo: Lithné mydlo obohatené PTFE
Viskozita základového oleja pri 40 °C (DIN 51 562): 180–200
Roll-Stability Test (ASTM D 1831-64)
Zvýšená penetrácia o % max.: 15
Odlučivosť oleja 100 °C /24hod., % hm.max.:  15
Otáčkový faktor (n.ds): 350 000

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NO 1®  •  TLAKOVÁ MAZNICA
• MOBILNÉ PLNIACE PNEUMATICKÉ ZARIADENIE

MEGATUK® LT 5

VÝHODY
• dobré antikorózne vlastnosti
• vysoká odolnosť proti tlaku a teplote
• výborná priľnavosť, odolný voči vode
• • vynikajúce núdzové vlastnosti, obsahuje PTFE

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuš 205 490
400 ml kartuš (KL) 205 491
15 kg sud 205 493
25 kg sud 205 494

Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Vo vzťahu k prípadným právam tretích osôb vás neoslobodzujú od vlastných 
skúšok výrobkov podľa účelu použitia. Aplikácie produktov uskutočnené mimo naše kontrolné možnosti sú preto výhradne vo vašej zodpovednosti. Samozrejme zaručujeme kvalitu produktov 
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