
Стор. 1 

        Стор. 1 

CEPLATTYN  KG 10 HMF-LT 

     

CEPLATTYN KG 10 HMF-LT –
мастильний матеріал на основі 
високоякісної базової оливи та 
комплексного алюмінієвого мила в якості 
загущувача. Містить коллоїдальний графіт 
найвищого класу якості та чистоти, а також 
добре збалансований пакет присадок, без 
вмісту важких металів та хлору.  CEPLATTYN 
KG 10 HMF-LT не містить розчинників. 

Сфера застосування 
CEPLATTYN KG 10 HMF-LT
рекомендується як мастильний матеріал 
для експлуатаційного змащення, особливо 
для відкритих великих зубчастих 
трансмісій, ротаційних сушилок, 
грануляторів, екскаваторів, зубчастих 
поздовжніх рейок, обертових кілець та 
багатьох інших галузей промисловості, 
особливо на електростанціях та в гірництві. 
CEPLATTYN KG 10 HMF -LT має допуск 
багатьох провідних виробників 
обладнання як високоякісний 
мастильний матеріал для 
експлуатаційного змащення, напр. KHD, 
Krupp Polysius, F.L. Smidth, Badcock, Lurgi, 
Morgardshammar, Ferry Capitain, Fuller, і т. ін. 

Спосіб використання 

CEPLATTYN KG 10 HMF-LT
наноситься спреєрним методом. 
Розхід залежить від експлуатаційних умов 
трансмісії. 

Адгезивний мастильний матеріал, який 

наноситься розпиленням. 

 Температурний діапазон

застосування -50/+140°C 

 Високі протизношувальні 

властивості та захист від фретинг-

корозії 

 Високі адгезивні властивості 

 Стійкість до високих навантажень 

 Зменшує тертя та перешкоджає 

корозії 

 Стійкість до тиску 

 Розпилюється в усіх типових 

автоматичних спреєрних системах 

     (Lincoln, Woerner, Delimon…) 

 Водостійке 

 Без вмісту розчинників 

 Без вмісту важких металів та хлору 



Стор. 2 

Технічні характеристики     CEPLATTYN KG 10 HMF-LT 

Властивості Одиниці Дані Тех. норми 

Колір  чорний 

Позначення OGPF00K-10 DIN 51502 

Діапазон робочих температур °C - 50/+140 

Загущувач Комплексно-
алюмінієве 
мило 

В‘язкість базової оливи при 40 ºС

Клас NLGI 

Температура краплепадіння 

мм
2
/с

ºС 

122
00/0

140  

DIN 51562-1 

DIN 51818

DIN ISO 2176 

Тест ЧКМ – навантаження приварювання N 7000/7500 DIN 51350-4 

TIMKEN-тест lbs 35 ASTM D 2509 

FZG A/2, 76/50 – ступінь навантаження 12 DIN 51354 

FZG A/2, 76/50 - зношення мг/кВг <0,2 DIN 51354 

. 

LLV - лабораторний метод FUCHS LUBRITECH 

Базова олива                                                                                     синтетична


