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PRISTA® K-2-G VS* 
 

 

GRESLER 

Açıklama ve Uygulama 
Prista® K-2-G VS, suya dirençli kalsiyum sabunuyla kalınlaştırılmış bir yağlama gresidir. Grafit tozunun eklenmesiyle 
oldukça yüksek EP özellikleri ve aşınma karşıtı güvenilir koruma sağlanır. Gres, olağanüstü gres elastikliği ve metal 
yüzeylere üstün yapışma sağlayan yapışkan özellikli katkı maddeleri içerir. 
Prista® K-2-G VS, çok güçlü EP özelliklerine sahip oldukça yapışkan bir grestir. Çok yüksek yük taşıma kapasitesi, 
suyla arınmaya karşı sıra dışı direnç ve korozyon karşıtı çok güçlü özellikler sağlayan grafit içerir. 
Prista® K-2-G VS, kamyonlarda "beşinci tekerlek" yağlama işleminde çok iyi sonuçlar gösterir. Açık tahrik dişlileri, 
dişli bağlantılar, zincirli tahrik sistemleri ve asansör sürgü mekanizmaları gibi ağır yüklü mekanizmaların yanı sıra 
diğer ağır yüklü bağlantı ve menteşeler için uygundur. 
Prista® K-2-G VS gresin çalışma sıcaklığı -20°С ile +70°С arasındadır. 

Yararları 
 mükemmel su direnci – suyla yıkanmaya karşı 

yüksek düzeyde direnç sunmak üzere formüle 
edilmiştir 

 iyi düzeyde korozyon önleyici koruma – güçlü 
metal afinitesi ve gresin suyla kirlendiği 
durumlarda bile yatak yüzeylerini korozyondan 
koruma kabiliyeti 

 yüksek yük taşıma kapasitesi ve aşınma karşıtı 
çok iyi özellikler – dağılan grafit tozu, gresin yağ 
tabakası bozulmadan ağır ve azami yüklere 
dayanmasını sağlar ve gres kaybı veya kazara 
aşırı ısınma durumlarında bile ekipmanı 
aşınmaya karşı etkin bir şekilde korur 

 geniş sıcaklık aralığı – düşük ve en yüksek ortam 
sıcaklıklarına iyi düzeyde etki eder 

 

Teknik Özellikler 

*Çok yapışkan 

 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi Tipik Değer 

Yağ tipi  madeni 

Kalınlaştırıcı  kalsiyum sabunu 

Katı içerik türü, %  grafit 

Renk Görsel siyah 

40°C’de baz yağın Kinematik Viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 68 

Koni Penetrasyonu, 25°С’de çalıştığında, 0,1 mm ISO 2137 265-295 

Damlama noktası,°С ISO 2176 >100 

Yağ Ayrışması 
- 40°C’de ayrılan yağ, 42 s, % 

IP 121 
 

<3 
40°С'de su direnci testi, %ağırlık kaybı ISO 11009 <10 

Dört Bilyalı EP Aşınma Testi 
  - Kaynak Noktası, N 

ASTM D 2596 
 

3150 
Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyon teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından 

etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır. 

NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBAHB 2 

DIN 51502, DIN 51825 KPF 2C-20 
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Sağlık, Güvenlik ve Kullanım 
Mevcut ürün bilgilerine dayanarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından 
olumsuz bir etki yaratması beklenmemektedir. 
Ürün MSDS’leri (Malzeme Güvenliği Veri Sayfası), saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: 
www.prista-oil.com 
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