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ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik 
özelliklerine ve güvenlik formlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.sampiyonoil.com  
Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.  
 

 
SPECİAL LC GRES  

 
SPECİAL LC yüksek viskozite indeksli parafanik esaslı mineral 
baz yağ ve lityum kompleks sabunundan üretilmiş yüksek damlama 
noktası özellikleri taşıyan, mükemmel oksidasyon kararlılığı, 
pas ve korozyon kontrolü su kirliliğine karşı direnç, aşınma 
önleme ve EP korunması, yüksek oranda MO2S ve grafit gibi kuru 
yağlama katkı maddeleri içermesi nedeniyle titreşim, darbe ve 
ağır şok yüklere üst düzey direnç gösteren bir grestir.  
 
Kullanım Yerleri 
Özellikle ağır ve şok yükler gibi çalışma şartların söz konusu 
olduğu demir- çelik, madencilik, kâğıt endüstrisinde, ekstra 
titreşim ve darbelerinin söz konusu olduğu çalışma 
ortamlarında kullanılır. 

 
Teknik Özellikleri 
• Titreşim noktalarına mükemmel stabilite , 
• Üstün basınç özellikleri ve şok yüklere karşı mükemmel 

dayanım, 
• Suya karşı yüksek direnç, 
• Pas ve korozyona karşı mükemmel direnç, 
• Yüksel damlama noktası, 
• Geniş kullanım alanı , 
 
Tipik Özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambalaj Şekli 
1 kg Teneke Kutu 
4 kg Teneke Kutu 
16 kg Kova 
50 kg Mini Fıçı 
180 kg Varil 

 

NLGI Numarası  2 

Renk  Siyah 

Sabun Cinsi  Lityum-Kompleks 

İşlenmiş Penetrasyon  25 oC/60 Stroke 265/295 

Damlama Noktası   oC 260 

Baz Yağı  Mineral 

Baz Yağ Viskozitesi 40 °Cst 100 

Baz Yağ Viskozitesi 100 °Cst 11 

Çalışma Sıcaklığı Max°C -30 /150 
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Uyarılar ve Öneriler 
Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı 
toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla 
kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda 
bulundurmayınız. 


