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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το AEGEAN GREASE Ca2 είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας, γενικής χρήσης 
γράσο βάσεως ασβεστίου, που παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες αντίστασης στο 
νερό σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από-20 ° C έως + 70 ° C. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Το AEGEAN GREASE Ca2 συνιστάται σαν γράσο γενικής χρήσης για τη 
λίπανση σασί αυτοκινήτων, αγροτικά μηχανήματα, ρουλεμάν που εργάζονται 
σε χαμηλές ταχύτητες και ελαφριά φορτία , γερανούς, χορτοκοπτικές μηχανές, 
βιομηχανικά εργαλεία κλπ. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σε κεντρικά 
συστήματα και σε εφαρμογές  που απαιτούν ένα γράσο ανθεκτικό στην 
απόπλυση. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 
 
Το AEGEAN GREASE Ca2 μπορεί να εφαρμοστεί για χειρός  ή με αντλία 
γράσου. Όπως με όλα τα γράσα που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, 
ελέγξετε τη συμβατότητα με το γράσο που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως και 
σε περίπτωση  που απαιτείται απομακρύνετε το παλαιό γράσο από το 
ρουλεμάν πριν από την εφαρμογή. Μην υπερ-λιπαίνετε τα ρουλεμάν. 
Εφαρμόστε την ποσότητα του λίπους που συνιστώνται από τον κατασκευαστή 
των ρουλεμάν. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
To AEGEAN GREASE Ca2 υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
• ASTM D-4950 LA/GA • DIN 51825 KD2C-20 
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

•Εξαιρετική ικανότητα στην απόπλυση. 
• Πρόληψη από σκουριά και τη διάβρωση. 
• Εφαρμόζεται εύκολα. 
• Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 

 
Aegean Grease Ca2 

 
Method  

 
Soap Base 

 
Calcium 

Color Yellow 

Texture Smooth 

NLGI Grade  Grade 2 

Work Penetrationa at  25 °C, 

0.1 mm  
ASTM D-217  265-295 

Dropping Poind ,  °C ASTM D-2265  100 

Working Temperature,  °C  - 20 έως + 70 

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στα τυπικά δεδομένα δεν συνιστούν προδιαγραφή, αλλά είναι ένδειξη 
με βάση την τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστούν από την παραγωγή μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια ανοχής & επιφυλάσσεται για  τροποποιήσεις. 
Αυτό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και πληροφορίες που περιέχονται σε προηγούμενα 
φυλλάδια. 
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