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LCH 250 
 

Vysoce výkonný mazací tuk pro ložiska 
 

 
LCH 250 je určen pro mazání ložisek, která jsou vystavena působení vody, jsou v kontaktu 
s kyselinami nebo zásadami nebo jsou součástí ponořených mechanizmů.  
LCH 250 je komplexní mazivo, obsahující kyselé soli kovů a které má nízkou molekulární 
hmotnost. Soli tvořící komplexy s mýdly tak propůjčují mazivu výrazně lepší vlastnosti  
vzhledem k teplotnímu rozsahu, odolnosti vůči vodě, ochraně proti korozi a odolnosti vůči zatížení. 
 
Charakteristika 
 
� Struktura hladká 
� Základový olej minerální 
� Základové mýdlo komplex lithia 
� Bod skápnutí 270 oC 
� Teplota použití - 20 o C až + 160 oC (až 180 oC) 

� Penetrace při 25 oC, nezpracovaná 268 - 295 

� Penetrace při 25 oC, W60 285 

� Penetrace při 25 oC, W 100000 250 

� Penetrace při 25 oC, 10% vody, W 100000 275 
245 

� Odlučování oleje (50 hod při 100 oC) 3% hmotnosti 
� 4kuličkový test 250 kg 
� Oxidace (100 hod) 4 PSI 
� EMCOR test 0-1 
� Koroze na mědi 1 A 

� Vymývání vodou (60 oC) 2,3% 
 
 
Použití 
 
Tento mazací tuk má vynikající antikorozní vlastnosti, stejně jako odolnost k vymývání vodou.  
Z těchto důvodů garantujeme dobrou ochranu  materiálů ošetřených naším mazacím tukem  
LCH 250 během kampaně v cukrovarech. LCH 250 si při normálních provozních podmínkách,  

to je při teplotě -20 oC až +160 (180) oC, udržuje snadnou čerpatelnost.  
Mazací tuk lze dodat v konzistenci 000, 00, 0, 0, a 1 NLGI. 
 
 
 
 
 

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti. 


