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IP SILIS AA  

 

 
ОПИСАНИЕ  : 

Висококачествени пластични смазки, за употреба при високи работни температури, 
класифицирани като „нетопими”. 
Гресите са синтезирани от минерална парафинова база, дълбокорафинирана чрез 
разтворители, с висок вискозен индекс V.I. (Viscosity Index) и сгъстител от неорганичен тип 
(Бентонит). Присъствието на антикорозионни и антиоксидантни пакети присадки гарантират 
устойчивост на оксидация при високи работни температури и удължен експлоатационен 
период. Тези продукти са особено подходящи за високотемпературни приложения в 
системи с централно гресиране оборудвани с електрически или ръчни помпи за подаване, 
работещи при различна честота на гресиране. 
 
 

СВОЙСТВА  

Основните свойства, които следва да се отбележат са: 

 Висока точка на прокапване. 

 Висока устойчивост на термична и оксидационна деградация до препоръчаната работна 
температура от 150°C максимална типична за всички пластични смазки формулирани на база на 
конвенционални сгъстители (сапуни). 

 Висока механична стабилност за да се гарантира оптимално смазване при експлоатация в 
условия на силни механични вибрации при високи работни температури, които 
допълнително размекват пластичната смазка. 

 Ниската склонност към втечняване (дължи се на специфичния сгъстител на база на който е 
формулирана греста) намалява риска от лошо смазване в следствие на загуби по време на 
работа. 

 Силно изразени мазилни свойства, които гарантират добрата защита срещу износване 
дори в условия на високи натоварвания и намалени количества грес в работните възли. 

 Отличен контрол на ръжда и корозия за ефикасна защита на металните повърхности 
(стомана и цветни метали). 

 Отлична устойчивост на отмиване с вода. 

 Добра изпомпваемост, което прави продуктите подходящи за употреба в системи с 
централно гресиране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Гресите IP SILIS AA 1, AA 2 са предназначени за обща употреба в техника и изпълнителни 
възли работещи при повишени температури и там където е необходима абсолютна гаранция 
за смазване : 

 Препоръчват се за употреба в плъзгащи и търкалящи лагери с малки и големи размери 
(като лагери на конвейри в пещи, вентилатори и др.) 

 Продуктът е специално разработен за смазване в ролкови конвейри за непрекъснато 
леене в стоманодобивната промишленост. 

 Лагери на електродвигатели работещи при температури до 150°C. 

 Сферични лагери, карета, кардани и др. 
 

Препоръчителна работна температура: 
Min.       -20⁰C   
Max.    +150⁰C   (пиково до +180⁰C) 
 
Тип гресиране (система на приложение): 
Централно, ръчно и машинно гресиране (NLGI 1) 
Ръчно и машинно гресиране (NLGI 2) 
Ръчно гресиране тип Stauffer или Tecalemit (NLGI 1, 2) 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 Въпреки че са съвместими с всички типове конвенционални греси, те не трябва да се 
смесват с греси от друг тип (традиционно изпoлзвани) като литиеви, калциеви, натриеви и 
др. защото това ще доведе до промяна на свойствата им  и може значително да намали 
експлоатационния им живот. 

 Не се препоръчва, особенно що се отнася до системи за централно гресиране, смесването 
на греси с различна типология, които могат да демонстрират несъвместимост 
съответстваща на различията в реологичните им свойства. 

 Добра практика е, за лагери въртящи се с високи обороти при висока работна 
темепeратура (120° ÷ 150°C) и оборудвани със система за централно смазване, да се 
предпочита продукта с вискозитет NLGI – 2, който лесно се изпомпва при високи 
температури. 

 При липса на система за централно гресиране съветваме гресирането да се извършва 
често и систематично като не се притеснявайте да използвате допълнително количество 
грес. Периодичната смяна на греста трябва да се извършва толкова по-често колкото по-
висока е работната температура. Ако структурата на лагера не позволява пълното 
изтичане на старата грес при гресиране се препоръчва лагерът ръчно да се почисти преди 
обслужване. 

 При работни температури постоянно близки до максимално препоръчаната (150°C) 
периодично трябва да се извършва разглобяване и цялостно почистване на лагера преди 
гресиране за да се премахне риска от наличие на окислена грес. 
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 В случаите, когато смазваните части на моменти са подложени на температури 
надвишаващи крекинг границата на маслото (над 180°C) и особенно ако това е 
съпътствано с недостиг на кислород, в резултат на крекинга е възможна появата на 
карбонови образувания, достатъчно твърди за да затруднят свободното движение на 
контактните повърхности, особенно на въртящи се възли, при което е препоръчително да 
се извърши разглобяване и цялостно почистване на съответните работни органи. 

 
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. 
 

ИНДИКАТИВНИ СРЕДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Характеристика Метод Изм.ед. Стойност Стойност 

IP SILIS AA 1 2 

Класификация ISO 6743-9:2003 ISO-L- XBGDA  1 XBGDA  2 

Класификация DIN 51825  XBGDA  1 XBGDA  2 

Класификация NLGI ASTM D 217 - 1 2 

Тип на сапуна - - органично модифициран бентонит 

Външен вид визуално - гладка гладка 

Цвят визуално - кехлибар кехлибар 

Температура на прокапване ASTM D 566 °C нетопима нетопима 

Пенетрация собствена при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 325 275 

Пенетрация след 60 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm 325 275 

Пенетрация след  10
3
 удара при  25 ⁰C ASTM D 217 1/10mm ± 20 ± 20 

EMCOR тест за устойчивост на ръжда DIN 51802 - 0 0 

Тест за корозия на стомана ASTM D 1743 - надвишава надвишава 

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

Тип на базовото масло (минерално парафиново) ASTM D 445 mm
2
/s 460 (ISO VG 460) 

 

(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.) 
 
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. 


