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PRISTA® K-2-G VS* 
МАСТИЛА

Опис та застосування                                                                                    
Prista® K-2-G VS - вологостійке густе кальцієве мастило.  

Мастило Prista® К-2-G VS містить графіт, має дуже хороші адгезійні та відмінні протизадирні властивості, що 
забезпечує високу працездатність мастилу. Характеризується виключною стійкістю до вимивання водою та 
забезпечує надійний захист від корозії. Дуже хороші результати демонструє при змащуванні т. зв. «п’ятого колеса» 
вантажних автомобілів. Мастило може застосовуватись для змащування інших важко навантажених з’єднань, 
шарнірів та механізмів, таких, як: відкриті зубчасті передачі; нарізеві з’єднання; ланцюгові передачі; полози ліфтів 
та елеваторів.  

Діапазон робочих температур:  від -20°С до +70°С. 

*Very sticky – дуже липке 

Переваги                                                                                  
 виключна водостійкість  
 дуже хороші протизносні властивості 
 робота в надзвичайно забрудненому середовищі 
 надійний захист від корозії  

Специфікації                                                
NLGI 2 

БДС ISO 6743/9 ISO-L-XBAHB 2 
DIN 51502, DIN 51825 KPF 2C-20 
 

 
Типові фізико-хімічні властивості 

Показник та од. вимірювання 
Метод 

випробування 
Значення показника 

NLGI 2 
Тип базової оливи  мінеральна 
Тип згущувача  калцій 
Тип твердих домішок, %  графіт 
Колір Візуально чорний 
В’язкість кінематична базової оливи при 40°С, mm2/s EN ISO 3104 68 
Конусна пенетрація при 25°С, 0.1 mm ISO 2137 265-295 
Температура краплепадіння, °С ISO 2176 ˃100 
Колоїдна стабільність,  
- виділення оливи при 40°С протягом 42 годин, % IP 121 

 
<3 

Вимивання водою при 40°С, втрата ваги % ISO 11009 <10 
Протизадирні властивості на ЧКМТ 
- навантаження до початку руйнування Рз, N ASTM D 2596 

 
3150 

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, 
та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію. 
 

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища 
За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті 
безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров’ю людини та навколишньому середовищу. 
Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:  
www.prista-oil.com  
 

Види упаковок 
0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg 


