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PRISTA® CS Complex EP 2 
 

 

GRESLER 

Açıklama ve Uygulama 
Prista® CS Complex EP 2, kalsiyum sülfonat kompleksi kalınlaştırıcı sistem ve yüksek viskoziteli aşırı hidroişlenmiş 
madeni baz yağ esaslı, yüksek performanslı, ağır görev tipi bir yağlama gresidir. Kalsiyum sülfonat kompleksi 
kalınlaştırıcının özel yapısı; çok yüksek damlama noktası, olağanüstü yüksek doğal basınç, aşınma karşıtı 
performans, mükemmel mekanik kararlılık, iyi pas koruması ve üstün suyla arınma ve suyla dağılma direnci sağlar. 
Prista® CS Complex EP 2 ağır yüklü denizcilik, kıyı ötesi, endüstriyel ve özellikle ağır otomotiv, tarım, ormancılık ve 
kara yolu iş makineleri olmak üzere otomotiv uygulamaları için tasarlanan olağanüstü yüksek performanslı, çok 
amaçlı bir grestir. Aşırı yüksek yük ve hatta titreşim koşullarında, kirli ve ıslak ortamlarda 180° C kadar yüksek veya 
düşük çalıştırma sıcaklıklarında, genelden en ağır çalıştırma koşullarına kadar çok geniş bir sıcaklık ve uygulama 
aralığı için uygundur. Bu gresin genel uygulamalarından bazıları kaymalı yataklar, bilyalı yataklar, konik masuralı 
yataklar, bağlantılar, kaplinler ve burçların yağlanmasıdır. 

 

 

Yararları 
 istisnai su direnci 

 aşırı doğal basınç ve aşınma karşıtı performans 

 azami yük koşullarında uzun yatak ömrü 

 mükemmel mekanik kararlılık ve yüksek kesme 
direnci 

 pas ve korozyon korunumu – metal parçaları 
korozyondan ve pastan korur 

 mükemmel termal kararlılık – >350°C'ye kadar 

sıvılaşmaz 

 gelişmiş oksidasyon kararlılığı 

 iyi yüksek sıcaklık performansı 

Teknik Özellikler 

 
 

 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi Tipik Değer 

Yağ tipi  madeni 

Kalınlaştırıcı  Kalsiyum Sülfonat Kompleksi 

Renk Görsel Kahverengi 

40°C’de baz yağın Kinematik Viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 180 

Koni Penetrasyonu, 25°С’de çalıştığında, 0,1 mm ISO 2137 285 

Damlama noktası,°С ISO 2176 >305 

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

IP 121 
 

0,5 
Distile suda Dinamik Pas Testi (EMCOR) ISO 11007 0/0 

Dört Bilyalı EP Aşınma Testi 
-Kaynak noktası, N 

ASTM D 2596 
 

5000 

 NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBFIB 

DIN 51502, DIN 51825 KP2R-25 

ASTM D 4950 GC-LB 
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Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyon teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından 
etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır. 

 
 

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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