
 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 NANO MOLIT 
                                     Katalogové č. L5015, L5020                                                 

 
Základní informace 
L-2 NANO MOLIT je lithné mazivo obohacené disulfidem molybdenu určené pro použití v 
různých místech tření, zvláště kde je vysoké zatížení a to hlavně rázové. Proto se používá pro 
mazání homokinetických a kulových kloubů, šroubů, závitů a táhel jak v motorových vozidlech, 
tak v průmyslových strojích, které vykonávají práci v teplotním rozmezí od -30 °C do +140 °C. 
 
Oblast použití 
L-2 NANO MOLIT je určen pro mazání valivých i kluzných ložisek a dalších třecích prvků strojů 
a průmyslových zařízení pracujících při obzvláště vysokém zatížení, zejména nárazovém. Také 
se používá pro mazání homokinetických a kulových kloubů, táhel, šroubů a závitových spojů 
v motorových vozidlech, zemědělských, stavebních a jiných strojích. Má antikorozní vlastnosti, chrání proti stárnutí materiálu a 
působení vody. Doporučuje se zejména v takových pracovních podmínkách, kde často dochází ke změně směru pohybu. 
 
Aplikační vlastnosti 

 Vysoká teplotní odolnost 

 Vysoce voděodolný 

 Dlouhá životnost při velkých zatíženích 

 Výborná ochrana proti opotřebení, korozi a poškrábání 
 
Návod k použití 

 Aplikujte ručně nebo pomocí mechanické maznice 

 Naneste přiměřené množství maziva 
 
Technické údaje 
Teplota tání:                                                    180 °C 
Penetrace při teplotě 25 °C:                            260-300 mm/10 
Vyloučení oleje z maziva při teplotě 150 °C:   ne více než 5 % 
Třída NLGI:                                                      2 
 
Balení 
Kód zboží Název    Balení   Typ     
L5015            L-2 NANO MOLIT                                 nádoba 0,8kg  mazadla  
L5020            L-2 NANO MOLIT                            nádoba 4,5kg  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. 
 


