
THEMIS
VAJ PER SIPERFAQE TE RESHQITESHME
DHE UDHEZUES

Përfitimet 

• Aftësi e shkëlqyeshme të vajosjes të metaleve

• Jo gëryerse për metalet si dhe për materialet jo metalike

• Kapacitete të jashtëzakonshme për bartjen e ngarkesës

• Eliminon ashklat

• Ofron karakteristika të shkëlqyeshme të shtresëzimit në 
prezencën e sipërfaqeve me bazë uji

• Asnjë reagim i padëshiruar ndaj rrëshirës së sipërfaqeve të 
veshura

• Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

Niveli i Performancës

• ISO 6743-13: L-GA/GB

• DIN 51502: CGLP

• GM: LS-2

• Cincinnatti Machine : P-47 (ISO VG 68)

• Cincinnatti Machine : P-50 (ISO VG 220)

Pershkrimi i Produktit

SAE 32 68 150 220

Kodi LUB006909 LUB006910 LUB006911 LUB006912

Densiteti 15 °C kg/m3 874 875 890 895

Viskositeti 40 °C cSt 32 68 150 220

Viskositeti 100 °C cSt 7.5 8.6 14.6 18.8

Indeksi i viskositetit 95 95 95 95

Pika e ngrirjes °C -21 -24 -12 -18

Pika e vlimit C.O.C °C >180 230 230 250

Temperatura e operimit °C -20/150 -20/150 -10/150 -15/150

Përshkrim

Lubrifikantët Themis janë vajra të përbërë posaçërisht për lubrifikimin 
e rëshqitësëve dhe shinave. Ato janë zhvilluar posaçërisht për të 
eliminuar fenomenin e ngecjes së rëshqitjes në operacionet e mjeteve 
në makineri. Kombinimi i përbërësve, vajrave të veçanta bazë dhe 
aditivëve i jep atij stabilitet në levizje, vajosje ekstreme, shpërndarje 
dhe aftësinë e jashtëzakonshme të mbajtjes së ngarkesës.

Themis mund të përdoret për udhëzimet e rrugëve dhe mënyrave të 
rrëshqitjes. Vaji me rrëshqitje ISO 68 është më shumë për aplikime 
horizontale, ISO 150 dhe 220 për aplikime vertikale. ISO 32 është 
gjithashtu i përshtatshëm për rrugët horizontale dhe për makinat me 
mënyra të centralizuara si dhe për sistemet hidraulike.
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