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OLIT CLSTM

OLIT CLS is hoog performant extreme druk vet dat zeer waterbestendig is en een

excellente antislijtage bescherming geeft.

Het is speciaal ontworpen voor de smering van lagers en glijbussen die werken in

chemisch agressieve omgevingen.

Het is tevens een vet dat uitermate geschikt is voor centrale smeersystemen, zelfs

deze met zeer lange leidingen en hoge drukken.

TOEPASSINGEN:
 Algemene smering van mechanische componenten (alle types lageringen, glijbussen, koppelingen,

...) werkende onder:

 hoge belastingen.

 in vochtige omgeving: open lucht opstelling, waterspatten, zich onder water bevindende

smeerpunten,… .

 in een chemisch agressieve omgeving: het vet biedt weerstand aan detergenten en logen.

 als multifunctioneel smeermiddel in brouwerijen en suikerfabrieken.

 Gebruikstemperatuur van -30°C tot +120°C.

VOORDELEN:
 USDA H2 gecertificeerd.

 Hoge weerstand aan water.

 Bestand tegen logen en detergenten.

 Zeer hoge weerstand tegen bloeden.

 Buitengewone stabiliteit in centraal smeersystemen, weerstaat zelf aan drukken hoger dan

350 bar.

 Zeer goede corrosiebescherming
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GEBRUIKSWIJZEN:
 Manuele vetpomp of systemen onder persluchtdruk.

 Bij omwisselingen van smeermiddel raden wij u aan overvloedig te smeren om het oude vet

uit te drijven.

 Automatisch centrale smeersystemen: gelieve de consistentie van het vet (NLGI graad)

opgegeven door de fabrikant te volgen.

 Automatisch autonoom smeersysteem MEMOLUB ®: patronen beschikbaar onder de referentie

CLS.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheden Warden Normen

OLIT CLS

Consistentie NLGI graad - 2 DIN 51818

Kleur - Geelachtig Visueel

Zeep / drager - Lithium / calcium

Basisolie - Mineraal

Viscositeit bij + 40° C mm²/s 118.2 DIN 51562

Densiteit bij + 20° C g/cm3 0.905 DIN 51757

Gewerkte penetratie Pw 60 0.1 mm 265-295 DIN ISO 2137

Druppelpunt ° C 148 DIN ISO 2176

Waterbestendigheid bij 90° C - 1 DIN ISO 51807 T. 1

Corrosiebescherming staal (SKF

EMCOR)
- 0 DIN 51802

Corrosiebescherming koper 100° C 0 DIN 51811

Olieseparatie % gew 1.44 DIN 51817

Vloeidruk bij–35° C hPa 810 DIN 51805


