
 

 

Speclit EP 0,1,2,3 
                    Smary  litowe 

 

CHARAKTERYSTYKA 
 

Smary plastyczne litowe Speclit EP 0,1,2,3 otrzymywane są przez zagęszczenie wysokorafinowanego 

oleju mineralnego mydłami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Zawierają dodatki typu EP,  

polepszające właściwości smarne, przeciwutleniające i antykorozyjne.  

 

ZASTOSOWANIA 

 
Smary plastyczne litowe Speclit EP 0,1,2,3 przeznaczone są do łożysk tocznych pracujących przy 

wysokich obciążeniach, a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występują obciążenia 

udarowe. Zakres temperatury pracy smarów wynosi od -300C do +1300C, również przy dostępie wody. 

Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe, w zależności od rodzaju łożyska  

i wymaganych okresów smarowania.  

Smar Speclit EP 0 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami 

smarowania pracujących w niskich temperaturach od -200C wymagających przetłaczania smaru na 

bardzo duże odległości.  

Odznaczają się bardzo wysokimi własnościami trybologicznymi i odpornością na starzenie. 

Odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia również wyższą odporność na 

wymywanie wodą, wyższą temperaturę kroplenia, i lepsze własności niskotemperaturowe.  

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

 

                   Wymagania  
Speclit 

EP 0 

Speclit 

EP 1 

Speclit 

EP 2 

Speclit 

EP 3 

Klasa konsystencji wg  NLGI 0 1 2 3 

Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temp. 400C, 

[mm2/s] 
160 

Wygląd zewnętrzny jednorodny, barwy zielonej 

Penetracja po ugniataniu w temperaturze po 250C, 

[1/10mm] 
355-385 310-350 265-295 220-250 

Temperatura kroplenia, [0C], nie niższa niż 170 185 190 190 

Działanie korodujące na płytce z miedzi, w 

temp.1000C, w ciągu 3h [stopień korozji] 
1a 

Właściwości smarne w badaniu na aparacie 4 

kulowym, obciążenie zespawania [daN], 

ub średnica skazy przy obciążeniu 60 kg w czasie 40 

min [mm] 

nie niżej niż 240 

nie wyżej niż 0,5 

Stabilność mechaniczna, [%] nie wyżej niż 10 

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości 

rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 

 

 

NORMY I SPECYFIKACJE  

 
ISO 6743-9: L-XBCDB1 (EP 1) ; L-XBCDB2 (EP 2); L-XBCDB3 (EP 3); DIN 51502: KP1 K-30  

(EP 1); KP2 K-25 (EP 2); KP3 K-25 (EP 3), WT-SPEC-SM-126 2 11.13. 



 

 

 

 

PRZECHOWYWANIE 

 
Smary plastyczne litowe Speclit EP powinny być magazynowane w opakowaniach zamkniętych, 

chroniących przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, oraz w pomieszczeniach 

suchych, chroniących przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 


