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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.

POWER COMPLEX LUBE EP 2

SCL

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
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tel/fax: 33 816 04 14
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Smary TTP POWER COMPLEX LUBE EP 1, 2, 3 to produkty otrzymane 
przez zagęszczenie głęboko rafinowanego oleju mineralnego, 
kompleksowymi mydłami litowymi i uzupełnione dodatkami polepszającymi 
własności smarne - EP, przeciwutleniającymi i antykorozyjnymi. Smar TTP 
POWER COMPLEX LUBE EP 2 charakteryzuje się wysokim poziomem 
stabilności mechanicznej, bardzo dobrze chroni przed korozją a poprzez 
zastosowanie najnowszej technologii powstawania kompleksu litowego, 
odznacza się wysoką temperaturą kroplenia dzięki temu zakres pracy smaru 
może miejscowo sięgać +200°C a dzięki dobrej przyczepności smar ten 
pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

Smar TTP POWER COMPLEX LUBE EP 2 przeznaczony jest do stosowania 
w przemyśle samochodowym, budowlanym, morskim i innych branżach 
wymagających stosowania smaru o bardzo dobrej odporności na 
wymywanie wodą oraz dobrej zdolności do przenoszenia dużych obciążeń 
dzięki specjalnym dodatkom EP. Zalecany jest to łożysk tocznych kół 
samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, elementów podwozia i 
innych łożysk narażonych na wstrząsy i wibracje pracujących przy wysokich 
prędkościach. Zakres temperatur pracy to – 30°C do +200°C a krótkotrwale 
nawet do +220°C

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA
Kod artykułu                    Nazwa                          Opakowanie                     Rodzaj
SCL             POWER COMPLEX LUBE EP 2     kartusz 400 g                      smary
SCL             POWER COMPLEX LUBE EP 2    pojemnik 4,5 kg                   smary
SCL             POWER COMPLEX LUBE EP 2    pojemnik  17 kg                   smary

                Inne klasy NLGI dostępne po uzgodnieniu z TTP Polska

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SMAR

SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

                        Długa żywotność w wysokich i niskich temperaturach
                        Doskonała stabilność mechaniczna

Bardzo duża przyczepność do smarowanej powierzchni
Skutecznie chroni przed korozją

Dostępny w trzech klasach konsystencji NLGI
Nie wymaga specjalnego zezwolenia ani przeszkolenia
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