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S

mar plastyczny SILFA-T jest wysokiej jakości smarem z zagęszczaczem nieorganicznym na bazie oleju syntetycznego. Rekomendowany jest do pracy w nisko- i średnioobrotowych łożyskach w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego. Smar charakteryzuje się wysoką odpornością na proces utleniania i stabilnością oksydacyjną. Rekomendowany jest do pracy w zakresie od –40°C do +180°C.

Smar plastyczny SILFA-T posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej nr HŻ/D/1260/2013 wydane przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Smar SILFA-T rekomendowany jest do stosowania w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego, papierniczego, włókienniczego oraz wszędzie tam, gdzie stosowanie smarów ciemnych jest niedopuszczalne. Przede wszystkim
do łożysk maszyn i urządzeń pracujących okresowo lub ciągle w wysokich temperaturach oraz narażonych na działanie
czynników korozyjnych.
Smar plastyczny SILFA-T jest pakowany w pojemniki 0,10 kg, 0,25 kg i 0,5 kg.
Temperatura kroplenia:					246°C
Penetracja:					279
Klasa konsystencji wg NLGI:				

2

Wydzielanie oleju ze smaru:				

1,2%

Właściwości przeciwkorozyjne:
 test EMCOR			
 korozja na miedzi			

0
1a

Właściwości przeciwzużyciowe:
 średnica śladu zużycia (1h/40 dN)			

1,22 mm

Właściwości przeciwzatarciowe:
 obciążenie zespawania 			

7848 N

Stabilność oksydacyjna:					43 h
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T

he SILFA-T grease is a high quality grease prepared of the inorganic thickener and the synthetic oil. The
product is recommended for using in low and medium the bearing load of machines and devices of food
industry. The grease has high resistance to oxidation and is characterised by oxidative stability. The product
is recommended for working of temperature range -40 °C to +180°C.

The SILFA-T grease has the Health Quality Certificate HŻ/D/1260/2013 issued by the National Public Health Institute –
National Hygiene Institute in Poland.
The product is particularly intended for the bearings of machines used in food industry, where non-toxic greases are
required that operate at increased temperatures and are subjected to corrosive agents.
Dropping point:				246°C
Penetration acc. DIN 51804:			

279

Consistence class acc. NLGI :			

2

Separation of oil from the grease:		

1.2%

Anti-corrosion properties:
 EMCOR test		
 Corrosion on copper		

0
1a

Anti-wear properties:				(1h/40dN)
 Wear scar diameter of the ball		 1.22 mm
Anti-friction properties:
 Welding point 		

7848 N

Oxidative stability:				

43 h
SILFA-T Grease

CONTACT
Marketing Team
innowacje@itee.radom.pl
phone: (00 48 48) 36 49 211
fax: (00 48 48) 36 44 749

TECHNOLOGY TRANSFER MECHANISM
sale

licensing

Pr o j e c t c o - f i n a n c e d b y t h e E u r o p e a n U n i o n f r o m t h e E u r o p e a n Re g i o n a l D e v e l o p m e n t F u n d

