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PRISTA® LiMo EP 
Önceki adı: Prista LiMo 

 
 

GRESLER 
 

Açıklama ve Uygulama 
Prista® LiMo EP çok amaçlı sürtünme önleyici gresler lityum 12-hidroksistearat sabun, uygun bir katkı maddesi ve 
0,65 ila 0,75 μm partikül boyutlu %3 oranında yüksek dağıtıcı özelliğe sahip molibden disülfit (MoS2) ile uygun bir 
madeni baz yağ kalınlaştırılarak imal edilmiştir. 
Bu gresler inşaat, madencilik ve tarım sektöründe kullanılan makinelerin sürtünen mekanizmalarında yüksek ve 
azami yüklere karşı yeterince koruma sağlamak için kullanılır. Uygulama alanları arasında kaymalı ve masuralı 
yataklar, yatak burçları, makaralı konveyörler, sabit hızlı mafsallar (CV-mafsallar), yaylar, ağır yüklü zincir, dişli 
mekanizmaları vs. bulunur. 
Prista® LiMo EP greslerin çalışma sıcaklığı -25°С ila +130°С arasında olup, düzgün yağlama aralıklarına riayet edilirse 
140°С'ye kadar kısa süreli azami çalışma sıcaklığına çıkması mümkündür. 

 

Yararları 
 çok iyi yapışma özellikleri 

 iyileştirilmiş EP özellikleri, azami yük koşullarında 
ekstra koruma önlemi sağlar 

 ağır görev tipi çalışmalarda yüksek dönme 
kararlılığı ve tutarlılık 

 demir dışı metaller ve çelik için aşındırıcı değildir 

 suya karşı direnç 

 pas oluşumuna karşı yeterli koruma 

Teknik Özellikler 

 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi 
Tipik Değer 

NLGI 2 NLGI 3 

Yağ tipi  madeni 

Kalınlaştırıcı  lityum sabunu 
MoS2 içeriği, % DIN 51831-1 3 

Renk Görsel Koyu gri 

40°C’de baz yağın Kinematik Viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 100 

Koni Penetrasyonu, 25°С’de çalıştığında, 0,1 mm ISO 2137 280 240 

Damlama noktası,°С ISO 2176 190 200 

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

IP 121 
 

<3 
Distile suda Dinamik Pas Testi (EMCOR) ISO 11007 0/0 

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. 

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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NLGI 2 3 

ISO 6743/9 ISO-L-XBCHB 2(3) 

DIN 51502, DIN 51825 KPF 2(3) K-20 
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