
#290 Guardian er en meget højtydende lithiumkompleksfedt med 
en ekstrem høj baseolieviskositet og vedhæ  ning. Speciel som 
chassis og lejefedt. Trykforstærket med kra  ige frik  onsreduce-
rende addi  ver, der giver højfunk  on i applika  oner med lave 
has  gheder. 

Rød
#2
680 Cst
Li  umkomplex
Paraffi  nsk mineral
+250°C
450 kg - (weld load)
-20°C - +150°C
180kg, 50kg, 18kg
400g patron
400g skruepatron
290

GUARDIAN

LAV HASTIGHED
Guardian er en paraffi  nisk lithium-
kompleksfedt med en høj baseoli-
eviskositet på 680 cst, især egnet  l 
kugle- og rullelejer ved lave has  ghe-
der og  l glidelejer og bøsninger, der 
udsæ  es for høje tryk og stødbelast-
ninger i snavsede omgivelser.

TRYKFORSTÆRKET
Guardian er trykforstærket med kraf-
 ge frik  onsreducerende addi  ver, 

der gør at fedten er særligt velegnet 
 l applika  oner med høje belast-

ninger, vibra  oner og stød. Tilbyder 
ekstra besky  else i perioder, hvor 
smørefi lmen er minimal eller ikke 
eksisterende.

HØJ VEDHÆFTNING
Den høje vedhæ  ning og konsistens 
giver en eff ek  v tætningsevne, hvilket 
reducerer udpresning, forbrug og 
yder en fremragende besky  else i 
støvede og fug  ge omgivelser.

CENTRALSMØRING
Guardian er IKKE egnet  l central-
smøring grundet den meget høje 
baseolieviskositet og ekstreme ved-
hæ  ning.

FORDELE
• Trykforstærket
• Modstår meget højbelastning
• Kra  ig vedhæ  ning
• Lav udpresning
• Meget god tætningsevne
• God vandresistens
• Fremragende oxida  onsstabi-

litet
• God termisk stabilitet
• Højt droppunkt
• Arbejdstemp -20°C  l +150°C
• Fremragende korrosionsbeskyt-

telse 

ANVENDELSESOMRÅDER
Rullelejer . Ledlejer . Glidelejer . 
Dorne . Bøsninger . Chassidele .
Industrikørertøjer . Industri . En-
treprenør . Skov- og landbrug.

290290

CHASSI & LEJEFEDTCHASSI & LEJEFEDT

Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt :
Four ball test:
Arbejdstemp :

Emballage :

Art.nr :

1919
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