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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.

S-COMPLEX LUBE POWER & ULTRA

SCL

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Smary TTP S-COMPLEX LUBE POWER i ULTRA stanowią wysokiej jakości 
smary na bazie mydeł litowych, wysokocząsteczkowych kwasów 
tłuszczowych i wyselekcjonowanych głęboko rafinowanych olejów 
mineralnych. Smary TTP S-COMPLEX LUBE w swoim składzie, zawierają 
także dodatki polepszające własności smarne oraz dodatki 
przeciwutleniające i antykorozyjne. Smary TTP S-COMPLEX LUBE są 
odporne na działanie wody.

Smary TTP S-COMPLEX LUBE w zależności od konsystencji, produkowane 
są w dwóch gatunkach - POWER i ULTRA. Przeznaczone są one do 
smarowania łożysk tocznych w pojazdach samochodowych, łożysk tocznych 
i ślizgowych oraz innych elementów trących w urządzeniach przemysłowych 
pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności 
mechanicznej smaru, jego odporności na starzenie oraz dobrych własności 
antykorozyjnych. Zakres temperatury pracy od –30°C do 140°C
Zastosowanie smaru wielofunkcyjnego TTP S-COMPLEX LUBE ULTRA  
lub TTP S-COMPLEX LUBE POWER uzależnione jest od sposobu 
doprowadzenia smaru do łożyska /smarowanie centralne lub ręczne/, 
prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska. 

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                    Nazwa                        Opakowanie                    Rodzaj
SCLp             S-COMPLEX LUBE POWER       kartusz 400g                    smary
SCLu              S-COMPLEX LUBE ULTRA        kartusz 400g                    smary

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SMARY WIELOFUNKCYJNE

                        Długa żywotność - odporne na starzenie
                        Doskonała stabilność mechaniczna

Bardzo duża przyczepność do smarowanej powierzchni
Skutecznie chronią przed korozją i utlenianiem

Doskonała odporność na działanie wody
Nie wymagają specjalnego zezwolenia ani przeszkolenia

 power & ultra

S-COMPLEX
LUBE


