
 TTPro s.r.o. 
 Mučednická 945/3, 616 00 Brno 

tel./fax.:(+420) 513 035 171 
www.ttpro.cz 
e-mail: ttpro@ttpro.cz 

 www.ttpro.cz   

L-2 
Katalogové č. L5610 

Základní informace 
Mazivo L-2 je zdokonalené multifunkční komplexní mazivo na bázi sulfonátu vápenatého. Je 
dokonale odolné proti oxidaci, má velmi dobrou odolnost proti účinku vody, zajišťuje 
spolehlivou antikorozní ochranu a schopnost přenosu zatížení při vysokých pracovních 
teplotách. 
L-2  bylo vytvořeno za účelem zajištění dokonalého mazání v širokém rozsahu použití, 
především v podmínkách vysokých teplot a v extrémně vlhkých provozních podmínkách. 
 
Oblast použití 
Mazivo L-2 je doporučováno pro plný rozsah průmyslového a automobilového využití, v tom: 
obecné průmyslové využití, celulózový a papírenský průmysl, vozové parky, lesnictví, 
výroba elektrické energie, stroje potravinářského průmyslu bez přímého                                                                 
kontaktu s potravinami. L-2  je mimořádně vhodné pro použití při vysokých teplotách strojů s 
dlouhou životností, jež zahrnují: 
 - zařízení pracující kontinuálně při teplotách do 200 °C a v extrémně vlhkých podmínkách 
 - ložiska nábojů kol a automobilové podvozky 
 - uzavřená ložiska (bez opětovného mazání) 
 - univerzální rovnoběžné klouby (se stálou úhlovou rychlostí) 
 - pece, sušárenské pece 
 
Aplikační vlastnosti 

 Vysoká mechanická odolnost 

 Vysoká teplotní odolnost 

 Vysoká odolnost proti vodě 
 

Technické údaje 
Třída konzistence NLGI: 2 

Třída kvality NLGI: GC-LB 
Barva: vínová 
Struktura: hladká/mazlavá 
Teplota skápnutí, °C: 314 
Pracovní penetrace 60 úderů: 284 
Odolnost proti oxidaci 100 hodin, pokles psi: 2,2 
Viskozita základního oleje při 40°C: 95 
Viskozita základního oleje při 100°C: 10,8 
4 kuličkový test, zatížení svaření, kg: 500 
4 kuličkový test, průměr vady, mm: 0,45 
Timken destruktivní zatížení, kg: 27 
Koroze mědi: 1a 
Vymývání vodou při 79°C: 1,5 
Rozsah pracovní teploty, °C: -20 až 200 
 
Balení 
Kód zboží Název    Balení   Typ     
L5610  L-2                   kartuš 400 g   mazadla 
                          
Skladování 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C. 
 
Obecné informace 
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného 
použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných 
testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 
 


