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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

K-K LUBE

KKL

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

K-K LUBE to najnowszej generacji smar łożyskowy, który wykorzystywany 
jest w branży przemysłowej oraz motoryzacyjnej. K-K LUBE może być 
zastosowany do różnego rodzaju maszyn, które funkcjonują w normalnych 
oraz trudnych warunkach pracy. K-K LUBE przeznaczony jest głównie do 
łożysk tocznych. Smar wyprodukowany został na bazie wysokorafinowanego 
oleju mineralnego, oraz wysokogatunkowego mydła litowego. Zawarte w K-K 
LUBE kwasy tłuszczowe, dodatkowo podnoszą jego walory i jakość. Smar K-
K LUBE szczególnie skutecznie nadaje się do smarowania łożysk tocznych i 
ślizgowych wszelkiego rodzaju maszyn w normalnych i trudnych warunkach 
pracy.

Postać: substancja o konsystencji pasty
Barwa: zielona
Zapach: nikły, charakterystyczny dla produktów naftowych
Penetracja po ugniataniu, w temp. 25 ºC, 60 cykli, 0,1 mm: 215-255
Temp. kroplenia, w  ºC, nie niższa niż: +180
Klasa Konsystencji NLGI: 3
Badanie działania korodującego, płytka Cu w 100ºC/24 h: wytrzymuje
Zawartość substancji rysujących: nie zawiera
Zawartość wolnych zasad, w  % w przeliczeniu na NaOH nie więcej niż: 0,2
Wydzielanie oleju ze smaru, w  % w 100ºC/24 h, nie więcej niż: 3
Badanie własności smarnych, obciążenie zaspawania w daN nie niżej niż: 160

Smar K-K LUBE zalecany jest do pełnego zakresu zastosowań 
przemysłowych i motoryzacyjnych, w tym: ogólne zastosowania 
przemysłowe, przemysł celulozowo-papierniczy, parki samochodów, 
leśnictwo, produkcja energii elektrycznej, maszyny przemysłu 
spożywczego bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.
K-K LUBE jest szczególnie zalecany dla zastosowań do wysokich i 
niskich temperatur o długiej żywotności, które obejmują:
! sprzęt pracujący w sposób ciągły w temperaturach do 140ºC, oraz w 
ekstremalnie wilgotnych warunkach
! łożyska piast kół, oraz podwozia samochodowe
! łożyska zamknięte (bez ponownego smarowania)
! przeguby uniwersalne równobieżne (o stałej prędkości kątowej)

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                Nazwa                         Opakowanie                    Rodzaj
KKL                           K-K LUBE                       kartusz 400g                    smary

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SMAR

DO ŁOŻYSK TOCZNYCH

                        Długa żywotność w wysokich i niskich temperaturach
                        Doskonała odporność na działanie wody

Może być stosowany zarówno w warsztatach,
jak i codziennej domowej obsłudze

Klasa konsystencji NLGI: 3
Nie wymaga specjalnego zezwolenia ani przeszkolenia

 -30°C - 140°C

K-K
LUBE


