
 

 
 

Opis produktu 

Hytex EP 2 LF to wysokiej jakości wielozadaniowy smar o 

długim okresie eksploatacji, do użytku w łożyskach 

kulkowych i wałeczkowych pracujących w wysokich 

temperaturach oraz do długotrwałego smarowania w 

ekstremalnych warunkach eksploatacji (przez cały okres 

użytkowania). 

Hytex EP 2 LF produkowany jest na bazie oleju 

mineralnego i zagęszczany kompleksowymi mydłami 

litowymi odpornymi na wysokie temperatury. Ponadto 

zawiera trwałe dodatki podnoszące odporność na 

ekstremalne ciśnienie, zużycie, korozję oraz zapewniające 

stabilność oksydacyjną. Hytex EP 2 charakteryzuje 

stabilność mechaniczna; smar jest odpowiedni do 

smarowania łożysk w warunkach silnych drgań.  

Korzyści dla klienta 

• Dowiedziona laboratoryjnie i w terenie długotrwała 

skuteczność smarowania (przez cały okres eksploatacji) 

podczas pracy w ekstremalnych i zróżnicowanych 

temperaturach 

• Stabilność mechaniczna; nadaje się znakomicie do 

smarowania łożysk poddawanych silnym drganiom 

• Sprzyja długotrwałej ochronie przed korozją w obecności 

wody i w środowisku agresywnym  

• Doskonałe właściwości uszczelniające pomagają chronić 

przed pyłem, kurzem i wymywaniem wodą  

• Wysoka odporność termiczna zapewnia ochronę 

urządzeń w wysokiej temperaturze 

• Odporność na wysokie obciążenia sprzyja 

długookresowej odporności na zużycie 

• Wytrzymały film olejowy i duża lepkość smaru zapewniają 

długotrwałą ochronę podzespołów 

 

 

• Długotrwała skuteczność smarowania (przez cały 
okres użytkowania) 

• Sprawdzony laboratoryjnie i w terenie 

• Ochrona w szerokim zakresie temperatur 

• Sprzyja ochronie przed zużyciem, korozją i 
utlenianiem 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

Daimler Benz MAN 

SKF Volvo 
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Zastosowania 

• Smar Hytex EP 2 LF jest stosowany do smarowania 

maszyn, urządzeń i podzespołów poddawanych dużym 

obciążeniom termicznym i mechanicznym, podczas 

długich okresów eksploatacji (lub przez cały okres 

eksploatacji) 

• Do typowych zastosowań należą: łożyska kół 

samochodowych i generatory, łożyska oporowe 

sprzęgieł, siłowniki hamulca, łożyska wentylatorów, 

silniki elektryczne, wózki suszarniowe, wałki w 

suszarniach, maszyny papiernicze, pralki i zmywarki 

do naczyń, specjalistyczne maszyny do 

majsterkowania i urządzenia AGD, maszyny rolnicze i 

inne 

• Smar Hytex EP 2 LF został przetestowany w 

warunkach bardzo wysokich ciśnień, drgań, naprężeń 

udarowych, wilgoci, pyłu i w obecności uszczelnień z 

tworzywa sztucznego. W dużym zakresie obejmuje 

zastosowania tradycyjnych smarów litowych, 

sodowych i wapniowych, a także smarów 

zawierających związki aluminium i wapnia. Należy 

zachować ostrożność przy zmianie smaru w danym 

zastosowaniu; pytania należy kierować do 

przedstawicieli Chevron.  

• Ponieważ Hytex EP 2 LF jest smarem klasy NLGI 2.5, 

zwiększa zakres jego zastosowań.Może być 

stosowany w wymaganiach NLGI 2, tak jak Starplex 

EP 2 lub NLGI 3 — jak Starplex EP 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Daimler Benz 265.1 

• MAN 284: smar wysokotemperaturowy Li-H2 

• SKF 

• Standard Volvo Corporate STD 1277,18 

• Standard Volvo Corporate STD 1277,2 

Zgodność ze standardami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIN 51 502 ISO 6743-09 Temperatura pracy 

KP 2 P-20 ISO-L-XBDEB2 

-20°C do 150°C 
przy częstym 

przesmarowywaniu  

do 200°C 
krótkotrwale 
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Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 

w Karcie Produktu.  

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 

powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 

w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 

internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 

naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  NLGI 2.5 

Numer produktu  000795 

Wygląd Wizualna Brązowy 

Struktura Wizualna Gładki 

Typ zagęszczacza  Kompleks litowy 

Typ oleju bazowego  Mineralny 

Penetracja po ugniataniu, 60 x, mm/10 ISO 2137 250-265 

Temperatura kroplenia, °C DIN ISO 2176 >260 

Test na korozję Emcor, po rozcieńczeniu DIN 51 802 Zaliczony 

Korozja miedzi w ciągu 24 godz./120°C DIN 51 811 1 

Czterokulkowa próba ścierania, metoda E, mm DIN 51 51350/5 <2,0 

Test czterokulowy obciążenia zespawania, N DIN 51350/4 2600 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


