
 

 
 

Opis produktu 

Multifak 264 EP 00/000 jest wydajnym,mechanicznie 

stabilnym smarem litowym odpornym na wysokie 

obciążenia, zalecany do stosowania w szerokiej gamie 

pojazdów użytkowych oraz w systemach centralnego 

smarowania. 

Multifak 264 EP00/000 jest wodoodpornym smarem o 

jasno zielonym barwie, zestawiony z mineralnych olejów 

bazowych oraz pakietów dodatków przeciwzużyciowych, 

przeciwutleniających oraz przeciwkorozyjnych. 

Korzyści dla klienta 

• dobra odporność na obciążenia udarowe ekstremalne 

ciśnienia doskonała odporność na utlenianie 

wodoodpornośćodporność na rdzę i korozję 

• odpowiedni do stosowania w warunkach wysokich 

prędkości 

Zastosowania 

• Multifak 264 EP00/000 jest smarem półpłynnym 

zalecanym do stosowania systemach centralnego 

smarowania pojazdów użytkowych jak również 

jednostkach zewnętrznych mających długie magistrale 

smarownicze  

Typowe zastosowania obejmują: 

• smarowanie kół pojazdów szynowych 

• smarowanie łożysk pojazdów ciężarowych 

• łożyska w kruszarkach,młynach i mieszadłach 

• ogólne zastosowanie w przemyśle stalowym,szczególnie 

w walcarkach do walcowania na gorąco i zimno 

• W systemach centralnego smarowania,w których smar 

jest dostaczany do miejsc mocno obciążonych 

 

 

• Przeznaczony do pojazdów użytkowych i układów 
centralnego smarowania 

• Odporny na wysokie obciążenia 

• Ochrona przed wodą ,korozją i rdzą 

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

DIN Firma Willy Vogel 

ISO Lincoln 

MAN Mercedes-Benz 

Tecalemit  
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Smar litowy odporny na wysokie obciążenia 

Zalety produktu 



 Multifak® 264 EP 00/000 ─ ciąg dalszy 

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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Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• Firma Willy Vogel Układy centralnego smarowania 

• Tecalemit  Układy centralnego smarowania 

• Lincoln   Układy centralnego smarowania 

• Mercedes-Benz  Liefervorschrift DBL 6833.00 

 Blue Book spec 264 

• MAN   283 Li-P00 

Normy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIN 51 502 ISO 6743-09 Temperatura pracy 

Multifak 264 EP 00/000 
GP 00/000 K-50 ISO-L-XEBEB 00/000 -50 °C do to 120 °C 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa NLGI DIN 51 818 00/000 dostarczany jako NLGI 000 

Numer produktu  36437 

Typ mydła DIN  51 814 Litowy –12-hydroxystearate 

Penetracja po ugniataniu, mm/10 DIN ISO 2137 400 – 460 

Temperatura kroplenia, °C DIN ISO 2176 >160 

Lepkość oleju bazowego at 40°C, mm
2
/s DIN 51 562 Approx. 45 

Odporność na działanie wody, statyczna DIN 51 807/1 1-90 

Odporność na korozję, Emcor DIN 51 802 0/0 

Test czterokulkowy obciążenia 

zespawania EP, N 
DIN 51 350 2200 

Ciśnienie przepływu przy –35°C, mbar DIN 51 805 <60 

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. 


