
LGED 2

 

 

Plastické mazivo pro vysoké teploty 
a náročné prostředí 

LGED 2 je plastické mazivo na bázi syntetického fluorizovaného oleje se 
zahušťovadlem PTFE s certifikací NSF H1, které je určeno pro potravinářský 
průmysl. Je vhodné pro mimořádně vysoké teploty od 180 °C  do 240 °C a/nebo 
agresivní prostředí s výskytem kyselin, zásad, vakua, kyslíku atd.

• Vynikající odolnost proti oxidaci
• Velmi nízké ztráty odpařováním při vysoké teplotě
• Dobrá ochrana proti korozi
• Dlouhá životnost v agresivních prostředích, jako např. ve velmi reaktivním prostředí  

s přítomností plynného kyslíku a hexanu vysoké čistoty

Typické způsoby použití

• Vybavení pekárenských a cihlářských pecí
• Sklářský průmysl
• Kola pecních vozíků
• Válce kopírovacích strojů
• Vybavení pro pečení oplatek
• Sušičky textilu
• Roztahování fólií
• Vysokoteplotní ventilátory
• Vakuová čerpadla

Velikost balení Označení

Plechovka 1 kg LGED 2/1

Dostupná velikost balení

Důležité upozornění:

LGED 2 je fluorované plastické mazivo, 
které není slučitelné s jinými druhy 
plastických maziv, oleji a konzervačními 
prostředky (s výjimkou LGET 2). Z toho 
důvodu je nutné před doplněním čerstvého 
maziva důkladně vyčistit ložiska a systémy.

Maziva pro potravinářský průmysl SKF
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1) Typická hodnota

Technické údaje

Označení                            LGED 2/(velikost balení)

Kód DIN 51825 KFK2U-30

Třída konsistence NLGI 2

Zahušťovadlo PTFE

Barva krémově bílá              

Typ základní olejové složky PFPE  
(syntetický fluorovaný polyéter)

Rozsah provozních teplot –30  až +240 °C  

Bod skápnutí DIN ISO 2176 >300 °C

Viskozita základní olejové složky
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
460
42

Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm 
100 000 zdvihů, 10–1 mm

 
265–295 
271 1)

Ochrana proti korozi
Emcor: – norma  ISO 11007

 
0–0 1)

Vlastnosti EP
Čtyřkuličkový test
zatížení vyvolávající studený svar (DIN 
51350 část 4), N

 
 
8 000 min.

Odolnost proti vodě
DIN 51 807/1,  
3 h při 90 °C

 
 
1 max.

Koroze mědi 
ISO 2160

 
1 max.  při 100 °C 

Životnost ložiskového plastického 
maziva 

Test R0F  
životnost L50 při 10 000 min., hod.

 
 
>700, při 220 °C 

Ztráty odparem
6 týdnů při 200 °C, % ztráty hmotnosti

 
<3,5%

Hustota 
při  20 °C, g/cm3

 
1,96

Číslo registrace NSF 156010

Řízení mazání
Stejně jako asset management posouvá údržbu na vyšší úroveň, také řízení mazání umožňuje 
posuzovat mazací službu ze širšího hlediska. Toto řešení účinně zvyšuje spolehlivost strojů při 
nižších celkových nákladech.

Návrhy na
zlepšení

Návrh a 
implementace OptimalizaceAudit mazání

Analýza potřeb zákazníka 
v řízení mazání

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5

Posouzení a získání 
celkového přehledu o 
úrovni programu mazání 
trvá obvykle jeden den.

Podrobné posouzení
zpravidla zabere pět dnů 
a jeho výsledkem je 
důkladná analýza 
programu mazání.

Stanovení
konkrétních kroků.

Provedení
navrhovaných kroků.

Opětovné posouzení  
a realizace dalších 
návrhů na zlepšení.


