
#283 Polygreen er en ægte high performance Polyureafedt med 
ultralav frik  on. Til høje temperaturer, -omdrejninger, -tryk, vand, 
damp og lange serviceintervaller med høj dri  sikkerhed.

HOLDBARHED
Polygreen er en performancefedt 
 l lange serviceintervaller eller 

som en "life  me" fedt i en applika-
 on. Forbliver umiddelbart lige blød 

og smidig gennem hele sin leve  d.

GALVANISK SIKKER 
Polygreen er helt uden metalholdige 
fortykkere og skaber dermed ingen 
mikrokorrosion. Den ekstremt høje 
EP besky  else er således helt galva-
nisk sikker overfor metallegeringer.

KORROSIONSBESKYTTELSE
Polygreen er meget skånsomt i sarte 
lejeapplika  oner og  lbyder en 
korrosionsbesky  else udover det 
normale. Fedten er resistent overfor 
vand, damp og ætsende miljøer.

MULTIFUNKTIONEL
Polygreen har et bredt omdrejnings-
register fra rela  vt lave  l meget 
høje omdrejninger. Den høje 
termiske stabilitet og et arbejdstem-
peraturområde fra -40°C  l +270°C 
gør Polygreen anvendelig i mange 
forskellige applika  oner.

DRIFTSIKKERHED
Fedtens opbygning, konsistens, 
baseolie og addi  vsystem giver lav 
frik  on og lange smøreintervaller.
Polygreen  lbyder en højgrad af 
dri  sikkerhed.

FORDELE
• Meget høj resistens i  . både vand 

og vanddamp
• Skrue- og mekaniskstabil
• Trykforstærket
• Til høje trykbelastninger
• Lange smøreintervaller
• Life  me smøring
• Til høje temperaturer
• Standardlejer op  l 10.000 rpm 
• Lavfrik  onslejer over 10.000 rpm 
• Lavt støjniveau
• Enestående pumpbarhed
• Forbliver blød og smidig
• Kra  igt rustbesky  ende
• Galvanisksikker i  . gulmetaller
• Ekstrem lav oliesepara  on

ANVENDELSESOMRÅDER: 
Hjullejer . Kuglelejer . Nålelejer .
Rullelejer . Chassidele . El-motorer 
med højeff ekt . Ven  latorlejer .
"Life  me smøring" . Pumpelejer .
Autoindustri . Marineudstyr . Tørre-
ovne m.m.

Grøn
#2
144
Polyurea
Paraffi  nsk mineral
+274°C
315 kg (weld load)
45 lb / 20,5 kg
-40°C - +270°C
18kg, 400g patron
283

POLYGREEN
LONG LIFE & HIGH SPEEDLONG LIFE & HIGH SPEED

283283

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt:
Four ball test :

Timken test :
Arbejdstemp. :

Emballage :
Art.nr :
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