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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.

L-2 NANO BENT

BNT

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

Smar L-2 NANO BENT przeznaczony jest do smarowania 
łożysk tocznych, ślizgowych oraz innych elementów trących 
urządzeń przemysłowych, pracujących w warunkach 
wymagających wysokiej stabilności mechanicznej smaru. 
Zapewnia odporność na działanie wody i słabych kwasów. 
Charakteryzuje się nietopliwością. Produkt otrzymany przez 
zagęszczenie głęboko rafinowanego oleju mineralnego 
hydrofobizowanym bentonitem. Przy odpowiednio częstej 
wymianie lub uzupełnianiu, zachowuje swoje właściwości w 
temperaturze nawet do 220°C. Zachowuje plastyczność do 5°C. 
Produkt nie jest zalecany do smarowania łożysk napędzanych 
małym momentem obrotowym. Smar do ciężkich zastosowań i 
obciążeń, do stosowania w trudnych warunkach.

Temperatura kroplenia: 220°C
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C: 295  mm/10
Wydzielanie oleju ze smaru w temperaturze 150°C: nie więcej niż 8%
Klasa NLGI: 2

Produkt przeznaczony do smarowania łożysk tocznych, 
ślizgowych oraz innych elementów trących urządzeń 
przemysłowych, pracujących przy wysokich, szczególnie 
udarowych obciążeniach. Zapewnia odporność na działanie 
wody. Produkt nie jest przeznaczony do smarowania łożysk 
napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o 
małym luzie poprzecznym.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu             Nazwa                      Opakowanie                 Rodzaj
BNT08               L-2 NANO BENT           pojemnik 0,8kg               smary
BNT45               L-2 NANO BENT           pojemnik 4,5kg               smary

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SMAR O WYSOKIEJ

STABILNOŚCI MECHANICZNEJ

Długa żywotność 
Nie wytapia się, nie spływa z powierzchni, nie odparowuje

Wyjątkowo odporny na wodę 
Zalecany przy wysokich obciążeniach

Chroni powierzchnię przed korozją, kawitacją, 
zużyciem i powstawaniem wżerów
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