
                                    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

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.  
 

SUPRALEX EP  
 

SUPRALEX EP Lityum sabunlu kalınlaştırıcı ile yüksek kaliteli baz yağ kullanılarak geliştirilen ve 
aşırı basınç (EP) katıkları ile güçlendirilmiş, çok amaçlı kullanıma uygun üstün performanslı 
greslerdir. 
 
Kullanım Yerleri 
Sanayide ağır şokun mevcut olduğu ve çalışma sıcaklığının 150°C' yi kısa süre için bulduğu özellikle 
tekstil, kâğıt plastik, maden ve benzeri ağır endüstrilerde; haddehanelerde ve takım tezgâhlarında yer 
alan her çeşit düz, rulmanlı ve bilyeli yataklarda kullanımı tavsiye edilir. 
 
Teknik Özellikleri 
• Ağır, darbeli ve titreşimli yüklere maruz sistemde etkili koruma sağlar,  
• Su ile yıkanmaya karşı yüksek mukavemet gösterir, 
• Yüksek ısıya karşı dirençlidir, 
• Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ekipman ömrünü uzatır, 
• Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir, 
• Güçlü termal ve kimyasal kararlılıkları sayesinde uzun servis ömrüne sahiptirler, 
• Farklı penetrasyon aralıklarına sahip olması, endüstrinin değişik alanlarında kullanım kolaylığı 

sağlar. 
 
Tipik Özellikleri 

 
 
Ambalaj Şekli                                   

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 

. 

NLGI Numarası  000 0 1 2 3 
Renk  Kahverengi Kahverengi Kahverengi Kahverengi Kahverengi 
Sabun Cinsi  Lityum Lityum Lityum Lityum Lityum 

İşlenmiş 
Penetrasyon  

25  
oC/60 
Stroke 

400/430 
 

385/355 310/340 265/295 220/250 

Damlama 
Noktası   

oC 
185-195 185-195 190-200 195-205 200-210 

Baz Yağı  Mineral Mineral Mineral Mineral Mineral 

Baz Yağ 
Viskozitesi  

40 °Cst 100 100 100 100 130 

Baz Yağ 
Viskozitesi 

100 °Cst 11 11 11 11 13 

Çalışma Sıcaklığı Max°C -25 / 120 
 

-30 / 120 -30 / 120 -30 /130 -30 / 130 
 

4 Bilye Testi  250 250 250 250 250 

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


