Delo Grease MM EP 2
®

Yüksek performanslı çok amaçlı araç EP gres yağı

Ürün açıklaması

Ürün özellikleri

Delo Grease MM EP 2, son derece rafine mineral bazlı
yağlar, lityum koyulaştırıcı, pas ve oksidasyon
inhibitörlerine sahip güçlü aşırı basınç katkıları ile formüle
edilen, yüksek performanslı araba ve ticari araçlara yönelik
aşırı basınçlı (EP) çok amaçlı gres yağıdır.

• Güvenilir mekanik stabilite için formüle edilmiştir.

Delo Grease MM EP 2, iyi korozyon koruması ile güvenilir
mekanik stabilite ve yük taşıma kapasitesi sunar ve
böylece yüklü yataklar ve ıslak ve kuru koşullarda belirtilen
sıcaklık sınırları dahilinde ve çok çeşitli uygulamalarda
kullanım için uygundur.

• Kilit otomotiv OEM onayına sahiptir.

Müşteriye sağlayacağı faydalar
• Bir dizi çalışma koşulu altında güvenilir mekanik stabilite
için formüle edilmiştir.

• Yataklar için EP koruması sunar.
• Islak ve kuru ortamlar için tasarlanmıştır.
• Bir dizi uygulamada koruma sağlar.

Seçili spesifikasyon standartları şunları içerir:
ASTM

DIN

ISO

Mack

MAN

Mercedes Benz

Volvo

• Yük taşıma uygulamalarında yataklar için EP koruması
sunar.
• Islak ortamlarda iyi korozyon koruması için tasarlanmıştır.
• Geniş bir otomotiv uygulamaları yelpazesinde koruma
sağlar.
• Bir dizi kilit otomotiv OEM onayına sahiptir.

Uygulamalar
• Delo Grease MM EP 2, temel olarak otomotiv OEM
onaylarının gerektiği ticari araçlarda ve binek
arabalarında çok amaçlı otomotiv uygulamalarında
kullanım için tasarlanmıştır.

İlgili ürünün ekipman çalışma koşulları ve müşteri bakım uygulamaları için her zaman orijinal makina üreticisinin tavsiyesine uygun olduğu teyit etmelidir.

Delo® Grease MM EP 2

Onaylar, performans ve tavsiyeler

Temiz bir çalışma ortamı sağlamak ekipman yağlama
sırasında kritik önem taşır. Gres yağı enjekte edilmeden
önce ekipmana kirletici maddelerin girmesini önlemek
için gresörlükler silinerek temizlenmelidir. Yatak
muhafazalarının üçte biri ila yarısı gres yağıyla dolu
olmalıdır. Fazla yağlamadan kaçınılmalıdır, aksi halde
aşırı ısı oluşabilir. Gres tabancası veya merkezi
sistemler vasıtasıyla periyodik yeniden yağlamaya ek
olarak, uygun bir program dahilinde komple temizlik ve
yeni gres yağıyla tamamlama yapılmalıdır.

Onaylar
• MAN

283 Li-P

• Mercedes Benz

267.0

• Volvo

97718

Ürün bakımı ve kullanımı

Performans
• DIN

51 502: KP2K-30

• ISO

12924: ISO-L-XC(F)CIB2

• ASTM

D 4950 LB
(Şasi Yağlaması)

• Mack

GC-G

Uyum sorunlarından kaçınmak amacıyla yeni gres yapı
uygulamadan önce eski gres yağı olabildiğince
sistemden temizlenmelidir.

Tipik test bilgileri
Test

Test methodu

Sonuçlar

Raf Ömrü: Ürün etiketinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 36 ay.
Çalışma sıcaklığı: -30°C 120°C'ye kadar, 130°C'ye kadar kısa piklerle
Koyulaştırıcı tipi

DIN 51 814

Lithium

Baz Yağ Tipi

—

Mineral

Baz Yağ Viskozitesi, 40°C'de, mm²/s

DIN 51 562

200

Damlama noktası,°С

IP 396

>180

Çalışılan penetrasyon, 60x, 10/mm

ISO 2137

265-295

Bakır Korozyonu, 24 saat/120°C

DIN 51 811

1

Emcor korozyon %0,5 tuzlu su

ISO 11007

1/1

Suya dayanıklılık statiği

DIN 51 807/1

1-90

Dört Bilyalı kaynak yük, N

DIN 51 350/4

2600

Dört Bilyalı aşınma izi, 1 dk/1000N, mm

DIN 51 350/5

0,5

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma
hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi
bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez
Sağlık, güvenlik , depolama ve çevre Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün; amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ( MSDS)
sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir . Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet
aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün, kullanım amacına göre başka amaçlar için kullanılmamalıdır . Kullanılmış ürün
atarken , çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.
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