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PRISTA® LiMo EP 2 G 
Önceki adı: Prista Lithium EP 2 VG 150 MG 

 
 

GRESLER 

 
Açıklama ve Uygulama 
Prista® LiMo EP 2 G, ISO VG 150'ye uygun yüksek kaliteli madeni baz yağ esaslı, lityum sabunuyla kalınlaştırılmış 
yağlama gresidir. Antioksidanlar, pas ve korozyon önleyiciler, aşırı basınç ve aşınma karşıtı katkı maddelerinin 
yanı sıra suya karşı direnç ve mekanik kararlılık arttırıcı maddeler içerir. Eklenen kuru yağlar, azami yük 
koşullarında bile aşınmaya karşı ekstra korunma sağlar. 
Prista® LiMo EP 2 G, hem MoS2 hem de grafit içeren yüksek kaliteli, çok amaçlı ve aşırı basınçlı bir grestir. Aşırı 
basınç, azami yük ve hatta yavaş kayma ve titreşim durumlarında bile yatakların yağlanması için en iyi tercihtir. 
Kuru yağlayıcı bileşenler, gres yokluğunda bile aşınma karşıtı güvenilir koruma sağlar. 
Prista® LiMo EP 2 G kamyonlar ve iş makineleri; kazıcılar, yükleyiciler, buldozerler, finişerler, sıkıştırıcılar gibi 
tarım, taş ocağı ve madencilik ekipmanlarında kullanımın yanı sıra şasi parçalarının üstün bir şekilde yağlanması 
için formüle edilen ağır görev tipi bir grestir. 
Prista® LiMo 2 EP G 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 
 iyi düzeyde mekanik kararlılık – daha sonradan 

yağlama performansının kaybı ve sızıntıyla 
sonuçlanan yumuşamaya dirençlidir 

 çok iyi su direnci ve pas önleyici özellikler – suyla 
kirlendiği durumlarda bile yatak yüzeylerini 
korozyona karşı korur 

 yüksek yük taşıma kapasitesi – ağır yüklere yağ 
tabakası bozulmadan dayanılmasını sağlayan aşırı 
basınç katkı maddeleri içerir 

 geniş bir endüstriyel ve otomotiv uygulamaları 

yelpazesi 

 gres kaybı veya kazara aşırı ısınma durumlarında 
bile azami yük koşulları altında aşınma karşıtı etkin 
bir koruma sağlayan molibden ve grafit içerir 

 

Teknik Özellikler 

 
 

Tipik Karakteristikleri 

Parametre Test Yöntemi Tipik Değer 

Yağ tipi  madeni 

Kalınlaştırıcı  lityum sabunu 

Renk Görsel Siyah 

40°C’de baz yağın Kinematik Viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 150 

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

Damlama noktası,°С ISO 2176 >190 

79°С'de su direnci testi, %ağırlık kaybı ISO 11009 <10 

Distile suda Dinamik Pas Testi (EMCOR) ISO 11007 1/1 

NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBCHB 2 

DIN 51502, DIN 51825 KPF2K-20 
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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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