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Šviesus ilgaamžis EP tepalas 

MOLYDUVAL Long-Life L 1000 yra multifunkcinis, aukštako-
kybis, specialiai ekstremalių apkrovų veikiamiems guoliams 
sukurtas tepalas. Tiek žemoms, tiek sąlyginai aukštoms tem-
peratūroms. Sukurtas rinktinių, aukšto klampumo indekso, gi-
laus valymo bazinių alyvų ir specialaus kompleksinio tirštiklio 
pagrindu. Inkorporuoti specialūs rūdžių ir oksidacijos inhibito-
rių, EP ir lipnumo priedai.  

Savyb÷s 
• Geros lipnumo, adhesin÷s charakteristikos 
• Turi veiksmingus dev÷jimą ribojančius priedus 
• Absoliučiai atsparus pramoninio ir jūros vandens nuplovimui 
• Apsauga nuo korozijos ir prikepimų 
• Veiksmingas sandarinimas 
• Labai geras darbinis struktūros stabilumas 
• Aukštas (ISO VG 1000) bazin÷s alyvos klampumas 
• Tolygus ir minkštas 

Pritaikymas 
 
• sud÷tingam servisui : nuos÷domis suspaustiems guoliams, 

kalkių krosnims, siurbliams, sunkiai lauko technikai. Medi-
cininių osciliatorių guoliams, apvilktiems guoliams, šlamo 
valymo guoliams, trosų skriemuliams, ventiliatoriaus išme-
timo ment÷s guoliams. 

• Eskavatorių kaušų, plaktuvų skydų, trupintuvų, konvejerių 
bei pakrov÷jų įvor÷ms ir šerdesams, plaktuvų skydams 

• Ideliai tinka ilgų tepalo padavimo atkarpų ir žematempera-
tūrin÷mis lauko sąlygomis dirbančioms tepimo sistemoms. 
Puikios atsparumo vandens nuplovovimui savyb÷s dr÷g-
m÷je dirbančiai lauko technikai. 

• Metalo apdirbimo pramon÷s įrengimams, veikiamiems van-
dens aušinimo emulsijų. 

• Laivų technikai, veikiamai agresyvios korozijos, tame tarpe 
denio krautuvai, kranai, naftos gręžinių įrangai. 

• Sunkiai pakrautiems slydimo ir ried÷jimo guoliams. 
• L÷taeigių bei greitaeigių guolių ilgalaikiam tepimui (butelia-

vimo, sandarinimo mašinos) net šlapioje aplinkoje. 
• Statybos ir žem÷s ūkio technikai, saugant guolius nuo 

dulkių ir dr÷gm÷s. 
• Auto technikos guoliams, atšiauriomis sąlygomis dirban-

tiems vandens siurbliams.  

Naudojimo patarimai 
Rankiniu sl÷gikliu ar automatine tepimo sistema. Pildykite l÷-
tai guoli pilnai. Nemaišykite su kito pagrindo tepalais. 

 
Techniniai parametrai – kitame puslapyje  
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 SAVYBöS Specifikacija Vnt. Rezultatai 
Pramoninis žym÷jimas DIN 51502  KP2K-30 
Pramoninis žym÷jimas ISO 6743-9  ISO-L-XBCIB 2 
Bazin÷ alyva   Mineralin÷ HV 
Spalva   geltona 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 910 
Darbin÷ penetracija DIN ISO 2137 0,1mm 265-295 
Konsistencijos klas÷ DIN 51818 NLGI 2 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC apie 190 
Darbin÷s temperatūros  ºC -30 iki +150 
Bazin÷s alyvos klampa, 40oC  DIN 51562 mm2/s 1000 
Atsparumas vandeniui DIN 51807 pakopa 0-90 

Vario korozija DIN 51811 Korozijos 
pakopa 

1 

Oksidacinis stabilumas,        
500 val/900 ºC 

DIN 51808 bar <0,35 

Mechaninis-Dinaminis testas DIN 51806 B/120ºC išlaiko 


