
Përfitimet

• Stabilitet mekanik superior kundrejt trashjes, veçanërisht në 
prani të nxehtësisë dhe ujit

• Pika e lartë e shkrirjes, zakonisht më e madhe se 300 ºC

• Cilësi të shkëlqyeshme EP dhe AW të qënësishme në 
trashësin

• Nuk kërkon përdorimin e aditiveve shtesë

• Nuk përmban ngjyrues

• Sulfonatet njihen dhe përdoren për cilesite e tyre të 
shkëlqyera për parandalimin e ndryshkjes

• Formuluar për rezistencë të shtuar ndaj ujit

• Rezistencë e shkëlqyer korrozioni

• Formulohet me vaj të bardhë

• Performanca e jetëgjatësisë rritet në mënyrë tipike nga dy 
deri në tre herë më shumë se ajo e një vaji të perbere me 
vaj mineral

Përshkrimi

Casdax M2 FG (grada ushqimore) është një graso e avancuar 
teknologjikisht e cila është zhvilluar nga kompleksimi i sulfonateve të 
kalçiumit të modifikuar të mbivendosur. 

Kjo teknologji karakterizohet nga stabiliteti mekanik i jashtëzakonshëm, 
pika e lartë e rënies së temperaturës, performanca e ngarkesës së 
lartë në punë, konsumimi i reduktuar dhe rezistenca e shkëlqyer ndaj 
ujit, avullit dhe korrozionit. Kjo teknologji është e barabartë me të tjera 
teknologji, graso që punojnë në teperatura të larta fal përbërjes me 
litium complex, alumin kompleks dhe poliurea. 

Aplikimet
Casdax M2 FG është një graso e zhvilluar për kontakt të rastësishëm 
me ushqimin. Është projektuar për përdorim në të gjithë inustritë e 
përpunimit të ushqimit përfshirë përzierjen, nxitjen, pjekjen, tiganisjen, 
gatimin, pastrimin, paketimin, konservimin dhe paketimin. 
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Pershkrim I produktit

M2

Përbërja Visual E trashë

Ngjyra Visual E kuqeremtë

Viskositet i vajit bazë @ 40 °C, cSt 95

Viskositet i vajit bazë @ 100 °C, cSt 10.8

Përbërja NLGI ASTM D217 2

Pika e vlimit, °C ASTM D2265 318

Përbërja, 60 goditje, mm/10 ASTM D217 280

Stabiliteti mekanik, 10.000 goditje % ASTM D217 -1,0

Stabilitet i rotullimit, 50% uje, % ASTM D1831 2,1

Timken OK e lartë, kg ASTM D2509 29.2

Testi i 4-pikave të saldimit

- LWI, kgf

- Saldimi i lartë kg

- Shenja në mm

ASTM D2596

55 

400 

0.45

Testi i ndryshkut ASTM D1743 Kalon

Gryerja nga kriprat, 1 mil d.f.t., ore ASTM B117 >300

Gryerja e bakrit ASTM D4048 1b

Llakimi i kushinetave, gramë ASTM D4290 1,0

Performanca e kushinetave për orë ASTM D3527 180

Oksidimi i përgjithshem, psi pas 1000 oresh ASTM D3527 5.0

Shplarja nga uji @ 80 °C, % ASTM D1264 0,3

Ndarja nga vaji, % humbje ASTM D1742 0,1

Temperatura me e ulët rotullimit, -18 °C, g-cm

- Fillimi

- 60 minutes

ASTM D1478

1000

250

Lëvizshmeria @ 150 psi, -18 °C, g/minute US Steal metode 8,0

Temperatura e operimit, °C -25 / -220
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