
 

 

RENOLIT LZR 2 H 
Універсальне пластичне мастило для довготривалого змащення 
 
Опис 
RENOLIT LZR 2 H – це високоякісне пластичне 
мастило на базі літієвого мила, відібраних 
базових олив та активних речовин, яке 
характеризується стійкістю до старіння, довго-
тривалим ресурсом, відмінними антикоро-
зійними властивостями, хорошими адгезив-
ними характеристиками на металевих 
поверхнях, а також може застосовуватись у 
централізованих системах змащення. Мастило 
забезпечує термічну стабільність, стійкість до 
навантажень, зниження зношення, механічну 
стабільність та захист проти корозії. 
 
Застосування 
Рекомендується застосувати RENOLIT LZR 2 H 
для змащення підшипників ковзання та 
кочення, а також точок змащення, в яких рідко 
проводиться доливка, і які піддаються дії 
несприятливих умов роботи та вимагають 
додаткового ущільнення.  
Крім того RENOLIT LZR 2 H доказав переваги 
при використанні на хімічних заводах, цукро-
вих фабриках та у будівельній промисловості. 
Воно стійке до агресивних речовин (слабких 
кислот та лугів). Рекомендується визначати 
дану стійкість у практичних випробуваннях 
для кожного застосування. 
 

Переваги 

 Високий антикорозійний захист 

 Термічна стабільність та зменшення 
зношення 

 Хороші адгезивні та ущільнюючі властивості 

 Підходить для централізованих систем 
змащення 

 Сумісне з еластомерами, навіть з трубками 
Hytrel® 

 
Специфікації / Допуски 
RENOLIT LZR 2 H затверджене та пройшло 
випробування у центральних системах 
змащення: 
Baier & Koppel, 
Lincoln. 
 
Термін зберігання 
Мінімальний термін зберігання становить 36 
місяців при зберіганні продукту в оригінальній 
заводській тарі у сухому місці при температурі 
від 0°С до 40°С. Вказаний мінімальний термін 
зберігання не обумовлює гарантій придатності 
продукту. 
 
 
 
 

  



 

 

RENOLIT LZR 2 H 
Універсальне пластичне мастило для довготривалого змащення 
 
Технічні характеристики RENOLIT LZR 2 H 
 

Параметри Одиниці Показники Тех. норми 

Класифікація 
- 

KP 2 N-30 
ISO-L-X-CDІB 2 

DIN 51 502 
DIN ISO 6743-9 

Загущувач - літієве мило - 

Колір - прозоре коричневе - 

Температура краплепадіння °С > 180 ІР 396 

Пенетрація після перемішування 
(Pw 60) 

0,1 мм 265-295 DIN ISO 2137 

Клас NLGI - 2 DIN 51 818 

Корозійний захист по відношенню 
до 3% NaCl (Тест Emcor) 

ступінь корозії 
0 – 0 
2 - 2 

DIN 51802 

Корозійна дія на мідь ступінь корозії 1 - 100 DIN 51 811 

Водостійкість 
Солена вода (3% NaCl)  

ступінь 
1 – 90 
1 – 90 

DIN 51807-1 

Тест на чотирикульковій машині, 
навантаження зварювання 

N 2600 DIN 51 350-4 

Тиск прокачування  
при +20°С 
при -30°С 

гПа 
 

< 100 
< 1200 

DIN 51 805 

Відділення оливи, 18 год. / 40°С % < 2 DIN 51 817 

Стійкість до окислення 
Перепад тиску за 100 год. / 100°С 

гПа < 500 DIN 51 808 

В’язкість базової оливи 
при 40°С 
при 100°С 

 
мм2/с 
мм2/с 

 
200 
16,2 

DIN 51 562-1 

Діапазон робочих температур °С -30°С до +140°С DIN 51 825 

 


