
SINTONO MEGA 2  е уникален лубрикант базиран на перфлуорирани масла (PFPE) и специален полиуреа 
сгъстител. Това означава, при термична и механична натоварване смазката тече обратно към контактните 
повърхности и намалява износването до минимум. 
Това означава, че на практика, че не само радиални сачмени лагери ще бъдат добре смазване, както при 
PTFE съдържащи мазнини, но и големи ролкови лагери като цилиндрични ролкови лагери, сферични ролкови 
лагери и тънки ролкови лагери ще бъдат добре смазани. 

SINTONO MEGA 2 се 2probity H1 одобрен като лубрикант, за които технически не може да се избегне случаен 
контакт с храни. 

Специални свойства: 
• Висока товароносимост 
• Смесва се с всички ЛПСП / PTFE съдържащи лубриканти 
• Висока устойчивост на температура 
• Много добра медийна съпротива 

Области на приложение 
SINTONO MEGA 2 може да се използва като цяло за смазване на търкалящи лагери, както и за смазване на 
термично високо заредени верига заден колела, термично натоварени лагери барабанен тип, например в 
двойни лентови преси на работа индустрия дърво, смазване валяк през фолиото стречинг машини и Tenter 
рамки, както и електрически двигатели със скорост до (п х дм) 250,000. 
SINTONO MEGA 2 може да се използва за дългосрочно смазване на ролки в транспортьори. 

Опаковки 
100 грама, 170 грама, 700 грама, 1 кг, 5 кг ,10 кг, 25 кг

Качества на продукта Стойност Показател Норма / Стандарт

Цвят бежово

Плътност при 20°C 1,76 g/cm3 DIN 51757

Работна температура -30 до 260 °C

Сгъстител полиуреа

Базово масло PFPE

Вискозитет на баз. масло при 40°C 500 mm2/s DIN EN ISO 3104

Вискозитет на баз. масло при 100°C 46,5 mm2/s DIN EN ISO 3104

Работно проникване 265 -295 mm/10 DIN ISO 2137

Клас на плътност (NLGI) 2 DIN 51818

Точка на прокапване >250 °C

Устойчивост на вода 0 - 90 DIN 51807

Защита от корозия ( SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Скоростен фактор на греста (n x dm) 250.000 mm/min

Четири топчета тест O.K. натоварване (VKA) 5000 / 5500 N DIN 51350
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