
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Код на продукта 7301 | Изд.2 от 02.Декември.2020 |  стр. 1 от 3 
 

 
 

IP BIMOL LT M  

ОПИСАНИЕ  : 

Грес формулирана с литиев хидроксистеаратен сапун (сгъстител), дълбоко рафинирана 
минерална парафинова база и антиоксидантни, антикорозионни и антифрикционни 
добавки, полимери повишаващи вискозитета и V.I. с добавен молибденов бисулфид за да 
гарантира повишени E.P. свойства и графит за да осигури по-добра смазване. Подходяща за 
множество приложения в автотранспортния сектор и в индустрията. 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

Основните свойства са : 

 Високата термична стабилност при високи работни температури и изключителната 
механична устойчивост гарантират запазването на първоначалната консистенция, без 
греста да се разтича или да става по-плътна по време на работа. Тези свойства, свързани с 
наличието на молибденов бисулфид, увеличават способността за намаляване на триенето 
и я правят подходяща за продължителна употреба, без да се наруши смазващия филм 
дори при наличие на: големи натоварвания, ударни претоварвания, вибрации и екстремни 
налягания. 

 Ниска склонност към отделяне на маслото от сапуна. 

 Повишени смазочни свойства дори при гранични условия на смазване, поради наличието 
на финно разпръснат графит в греста. 

 Балансираното третиране с добавки, осигурява ефективна защита във времето на 
металните повърхности от износване, корозия и ръжда. 

 Добра устойчивост на измиващото действие на водата, при наличие на висока влажност. 

 Добра изпомпваемост дори при ниски външни температури. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP Bimol LT M е формулирана за смазване с грес в моторни превозни средства, и особенно 
промишлени превозни средства работещи в индустриални приложения, с употреба в: 
- Ролкови и радиални лагери, подложени на: големи натоварвания, ударни претоварвания, 
вибрации и др. 
- Въртящи се щифтове и чопове. 
- Хомокинетични съединения (карета) на автомобили. 
- Карданни съединения Voith. 
 
Препоръчва се за : седла на влекачи, плъзгащи се втулки, карета, шарнири на камиони, 
промишлена и строителна техника, кариерна и минна техника, пневматични чукове и др.  
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Препоръчителна работна температура:= 
Min.       -20⁰C   
Max.    +130⁰C 
 
Тип гресиране (система на приложение): 
Ръчно и/или под налягане 
Системи за ръчно гресиране от тип Stauffer или Tecalemit 
 

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ  : 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в склад при температури от +5⁰C до 
+40⁰C. Съхраняван правилно продуктът запазва свойствата си непроменени минимум за 
период от една година. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Показател Метод Изм.ед. Стойност 
Класификация по ISO 6743-9:2003 ISO-L-XBDEB 2 

Класификация по DIN 51825 KP2N-20 

Класификация по NLGI ASTM D 217  2 

Тип сгъстител  Литий 

Външен вид Визуално 

 Хомогенна 
Гладка 

Адхезивна 
Леко плътна 

Цвят Визуално  Черен 

Температура на прокапване ASTM D 566 ⁰C > 180 

Пенетрация собствена при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 265 ÷ 295 

Пенетрация след 60 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 265 ÷ 295 

Пенетрация след  103 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm ∆ ± 20 

EMCOR тест за устойчивост на ръжда DIN 51802  0 

4-ри съчмен тест, натоварване на заваряване ASTM D 2596 daN 380 

Отмиване с вода (загуба на тегло) ASTM D 1264 % 3 - 5 

Тип на базовото масло (минерално парафиново) ASTM D 445 mm2/s 160 
 
(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
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Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 
 


