
Высокотемпературная водостойкая смазка с высокой стойкостью к выдавливанию с 
загустителем на основе алюминиевого комплекса. Cодержит твердые смазки. 
 

 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Полужидкая, 
водостойкая смазка 

для тяжелых 
условий 

применения 

Применяется в 
цементной и 

тяжелой 
промышленности 

Рекомендации 

• COPAL GEP 0 специально разработанная смазка для открытых 
редукторов приводов вращающихся барабанов, одинарных и двойных 
шестеренчатых приводов печей и дробилок, работающих в тяжелых 
условиях. 

• Избегать загрязнения смазки пылью и/или грязью при использовании. 
Наносить, используя пневматические системы или распылением. 

 
 
 

 

 • ISO 6743-9: L-XBDHB 0 

• DIN 51 502: OGPF0N - 20 
 
 
 

 

Полужидкая 

Высокие нагрузки 

Водостойкая 

Высокие 
температуры 

Антикоррозионные 
свойства 

Не содержит 
вредных веществ 

• Прекрасная термическая стабильность. 

• Высокая стойкость к нагрузкам благодаря прекрасным природным 
противоизносным характеристикам. 

• Легко распыляется, обладает хорошей адгезией к металлам. 

• Высокая стойкость к вымыванию водой. 

• Прекрасная антиокислительная и антикоррозионная стойкость, 
благодаря эффективному пакету присадок. 

• COPAL GEP 0 не содержит свинца или других тяжелых металлов, 
представляющих опасность для человека и окружающей среды. 

 
 
 

 

COPAL GEP 0 Стандарт Ед. измерения Значение 

Загуститель - - Алюминиевый комплекс 

Класс консистенции NLGI  ASTM D 217/DIN 51818 - 0 

Цвет  Визуально  - Черный 

Внешний вид Визуально - Гладкая/Маслянистая 

Диапазон рабочих температур - °C -20 до 150 

Пенетрация при 25°C ASTM D 217/DIN 51818 0,1 мм 355-385 

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания ASTM D2596  кгс 580-600 

Тест на антикоррозионные свойства 
SKF-EMCOR 

DIN51802/IP220/NFT 60-
135/ISO 11007 

класс 0 - 0 

Вякость базового масла при 40°C ASTM D 445/DIN 51562-
1/ISO 3104/IP71 

 

мм2/с 750 
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COPAL GEP 0 



ЗАСТОСУВАННЯ 

 
 

COPAL GEP 0 

 

Високотемпературне водостійке мастило з високою стійкістю до витискування із 
загущувачем на основі алюмінієвого комплексу. Містить тверді мастила. 

 

 

Напіврідке, 
водостійке мастило 

для важких умов 
застосування 

Застосовується 
в цементній і 

важкій 
промисловості 

Рекомендації 

• COPAL GEP 0 спеціально розроблене мастило для відкритих 
редукторів приводів барабанів, що обертаються, одинарних і 
подвійних шестерних приводів печей і дробарок, що працюють у 
важких умовах. 

• Уникати забруднення мастила пилом та/або брудом під час 
використання. Наносити, використовуючи пневматичні системи або 
розпиленням. 

 

 
• ISO 6743-9: L-XBDHB 0 

• DIN 51 502: OGPF0N - 20 
 

 
Напіврідка 

Високі навантаження

Водостійка

Високі
температури

Антикорозійні
властивості

Не містить
шкідливих
речовин

• Прекрасна термічна стабільність. 

• Висока стійкість до навантажень завдяки прекрасним природним 
протизносним характеристикам. 

• Легко розпорошується, має гарну адгезію до металів. 

• Висока стійкість до вимивання водою. 

• Прекрасна антиокислювальна та антикорозійна стійкість, 
завдяки ефективному пакету присадок. 

• COPAL GEP 0 не містить свинцю або інших важких металів, що 
становлять небезпеку для людини і навколишнього середовища. 

 

 
 

COPAL GEP 0 Стандарт Од. виміру Значення 

Загущувач - - Алюмінієвий комплекс 

Клас консистенції NLGI ASTM D 217/DIN 51818 - 0 

Колір Візуально - Чорний 

Зовнішній вигляд Візуально - Гладка/Масляниста 

Діапазон робочих температур - °C -20 до 150 

Пенетрація при 25°C ASTM D 217/DIN 51818 0,1 мм 355-385 

Тест на ЧШМ, навантаження зварювання ASTM D2596 кгс 580-600 

Тест на антикорозійні властивості 
SKF-EMCOR 

DIN51802/IP220/NFT 60- 
135/ISO 11007 

клас 0 - 0 

В'язкість базової олії за 40°C ASTM D 445/DIN 51562- 
1/ISO 3104/IP71 

мм /с2 750 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕВАГИ 

СПЕЦИФІКАЦІЇ 

TOTAL LUBRICANTS 
562 Avenue du Parc de l'ILE 
92000 Nanterre 

COPAL GEP 0 
Оновлення: 10/2007 

Застосування цього мастильного матеріалу відповідно до його призначення і наших рекомендацій не становить особливої небезпеки. Паспорт 

безпеки продукту, відповідно до вимог чинних у ЄС норм, може бути наданий за запитом місцевим торговим представником. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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