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GREASEN COMPLEX 2 
 
 
 
 

 

 

Физические и химические свойства: 

Смазка Greasen Complex 2 разработана на основе высокоочищенного минерального базового масла с 
кинематической вязкостью при температуре 40 oC 85 мм2/с, а также комплексного литиевого загустителя. 
Содержит в своем составе присадки, улучшающие износоустойчивые, смазочные, антикоррозионные и 
антиокислительные свойства. 
Характеризуется высокой температурой каплепадения, очень хорошей текучестью, высокой 
устойчивостью к воздействию горячей воды, хорошими смазочными и низкотемпературными свойствами, 
совместимостью с элементами, изготовленными со сплавов меди, как и очень хорошей стабильностью во 
время складского хранения. 

Физические и химические свойства:: 

Многофункциональная, высокотемпературная смазка Greasen Complex 2 предназначена для смазки подшипников 
качения и скольжения с высокими нагрузками, а также для других механизмов с центральными системами смазки, 
работающих в интервале температур от 40 oC до 160oC, периодично до 180oC. 
Greasen Complex 2 особо рекомендуется для смазки подшипников ступиц колес автомобилей, 
электрических двигателей, горячих вентиляторов, а также направляющих, шарниров и других 
автомобильных и промышленных механизмов. 
Благодаря высокой прочности может быть использована для долгосрочной и несервисной смазки 
разного типа машин и оборудования, не прибегая к необходимости дополнительно проводить смазку в 
условиях нормальной эксплуатации. 

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

DIN 51502: KP2P40 
ISO 67439: DEHB2 
ASTM D4950: GC 
NLGI: 2 
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Физические и химические свойства: 
 

 

Параметры 
 

Един. 
 

Типичные 
значения 

Класс NLGI 
 

2 

Пенетрация после перемешивания при темп. 250 C мм/10 285 

Температура каплепадения 0 C 260 

Маслоотделение из смазки, 1000 C/30ч %(м/м) 1,3 

Смазочные свойства: нагрузка сваривания даН 250 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вышеуказанные значения физико 
химических параметров являются 
типичными величинами. Фактические 
значения указаны в сертификатах 
качества, прилагаемых к каждой партии 
продукта 
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GREASEN COMPLEX 2

Загальна характеристика:

Мастило Greasen Complex 2 розроблено на основі високоочищеної мінеральної базової оливи з
кінематичною в'язкістю за температури 40 oC 85 мм2/с, а також комплексного літієвого згущувача. Містить у
своєму складі присадки, що поліпшують зносостійкі, мастильні, антикорозійні та антиокислювальні
властивості.
Характеризується високою температурою краплепадіння, дуже хорошою плинністю, високою
стійкістю до впливу гарячої води, хорошими змащувальними і низькотемпературними властивостями, сумісністю з
елементами, виготовленими зі сплавів міді, як і дуже хорошою стабільністю під час складського зберігання.

Застосування:

Багатофункціональне, високотемпературне мастило Greasen Complex 2 призначене для змащування підшипників
кочення і ковзання з високими навантаженнями, а також для інших механізмів з центральними системами
змащування, які працюють в інтервалі температур від 40 oC до 160oC, періодично до 180oC.
Greasen Complex 2 особливо рекомендується для змащування підшипників ступиць коліс
автомобілів, електричних двигунів, гарячих вентиляторів, а також напрямних, шарнірів та
інших автомобільних і промислових механізмів.
Завдяки високій міцності може бути використана для довгострокового і несервісного змащування різного типу
машин і обладнання, не вдаючись до необхідності додатково проводити змащування в умовах нормальної
експлуатації.

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ. СПЕЦИФІКАЦІЯ:

DIN 51502: KP2P-40
ISO 6743-9: DEHB-2
ASTM D4950: GC
NLGI: 2
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Фізичні та хімічні властивості:

Параметри �½дин. Типові
значення

Клас NLGI 2

Пенетрація після перемішування за темп. 250 C мм/10 285

Температура краплепадіння  0 C 260

Масловідділення з мастила, 1000 C/30год %(м/м) 1,3

Мастильні властивості: навантаження зварювання даН 250

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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