
#284 Crystal Red er en højkvalitets calciumsulfonatkomplexfedt
med excep  onel høj vandresistens. Trykforstærket med kra  ige
frik  onsreducerende addi  ver. Én fedt  l hele virksomheden med 
høj funk  on i de o  est forekommende applika  oner.

TRYKFAST
Crystal Red er en mul  funk  onel,
EP smørefedt med meget høj vand-
resistens og meget høj funk  onalitet i 
langt de fl este applika  oner. Fedtens 
EP addi  vteknik  lbyder en weld load 
på mere end 800kg. 

SMIDIG KONSISTENS 
Crystal Red har en smidig konsistens 
og en vedhæ  ning der bevirker at 
den kan anvendes  l de fl este app-
lika  oner i hele virksomheden med 
samme høje funk  on. 

OMDREJNINGETAL & TRYK
Crystal Red har en høj termisk stabi-
litet, høj resistens mod oxidering og 
 lbyder en enestående funk  on fra 

lave  l høje tryk i kugle-, og rullelejer 
med omdrejningstal op  l 6000 rpm. 

VANDFAST & FUNKTIONEL
Crystal Red er en calciumsulfonat-
komplexfedt med ekstra høj vand-
resistens og korrosionsbesky  else 
som  lsammen  lbyder en høj funk-
 onalitet i våde og ætsende miljøer.

RESISTENT MOD UDTØRRING
Crystal Red er særligt resistent mod 
udtørring i smørekanaler og er ud-
viklet  l at forhindre at baseolien ad-
skilles fra fortykkelsesmidlet således 
at fedten undgår såkaldt "blødning". 

SIKKER OVERFOR KORROSION
Crystal Red indeholder ingen 
ætsende EP-addi  ver der kan 
skabe galvanisk mikrokorrosion 
mellem stål og andre metaller i 
bøsninger.

FORDELE
• Mul  funk  onel
• Trykforstærket
• Vedhæ  ende
• Lav udpresning
• Kra  ige højtryksegenskaber
• Høj vandresistens
• Høj oxida  onsstabilitet
• Meget god termisk stabilitet
• Højt droppunkt
• God pumpbarhed

ANVENDELSESOMRÅDER
Rullelejer . Kuglelejer .  Ledlejer .
Glidelejer . Nålelejer . Bøsninger .
Chassidele. Industri . Skovbrug .
Entreprenør .  Marine.

Rød
#2
170 Cst
0,99
Mul   Komplex / Calci-
umsulfonat
Paraffi  nsk mineral
+230°C
>800 kg (weld load)
56 lb / 25,5 kg
-30°C - +150°C
180kg, 50kg, 18kg,
500g bø  e
400g patron
400g skruepatron
284 

CRYSTAL RED

284284

VANDRESISTENTVANDRESISTENT

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Densitet :

Fortykker :

Baseolie :
Droppunkt:

Four ball test :
Timken test :
Arbejdsemp :

Emballage :

Art.nr :

1515

Entreprenør .  Marine.
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Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk


