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MULTIS EP 0 
 

Plastické mazivo 

 

Víceúčelové plastické polotekuté mazivo na bázi lithium/kalcium    

 
 
 
 

Mazivo pro podvozky vozidel 

 

Plastické mazivo pro centrální 

mazací systémy 

 

Doporučení 

 

  MULTIS EP 0 je plastické mazivo speciálně navržené pro mazání  podvozků pomocí   
    centrálních mazacích  systémů,  kde je  doporučena  konzistenční třída NLGI 0.  
 Centrální mazací systémy kamionů, stavebních a zemědělských strojů a průmyslových 

aplikací. 
 Při aplikaci je nutno se vždy vyhnout kontaminaci maziva s prachem a špínou.      
    Upřednostňuje se používání pneumatických čerpadel a kartuší. 

 

 
 
 

Mezinárodní specifikace      

  

 ISO 6743-9 : L-XCBEB 0 
 DIN 51 502 : MP0K -25 

 
 
 
 

Vynikající čerpatelnost i při 

nízkých teplotách 

 

Výborná přilnavost ke 

kovovým materiálům 

 Neobsahuje žádné škodlivé 

substance  

 
 Tvoří trvanlivý mazací film, jenž umožňuje prodloužení životnosti mazaných částí. 

 MULTIS EP 0 díky vynikajícím nízkoteplotním vlastnostem a jemné hladké textuře má 
výbornou čerpatelnost. 

 MULTIS EP 0 je mísitelný s většinou konvenčních mýdelnatých plastických maziv.  
 Vynikající přilnavost ke kovu. 

 MULTIS EP 0 neobsahuje olovo, nebo jiné těžké kovy považované za škodlivé   
    lidskému zdraví a životnímu prostředí. 

 
 

TYPICKÉ PARAMETRY METODY JEDNOTKY MULTIS EP 0 

Mýdlo/Zpevňovadlo  - Lithium/Kalcium  

NLGI stupeň ASTM D 217/DIN 51 818 - 0 

Barva Vizuální - Světle hnědá 

Vzhled Vizuální - Hladký, jemný 

Rozsah provozních teplot  °C -25 až 120 

Tekutost – tlak 1400 mbar DIN 51 805 °C -27 

Penetrace při 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 365 - 385 

Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min DIN 51 816-T2 bar/m 1,7/6,5/30 

Bod skápnutí IP 396/DIN ISO 2176  °C > 190 

Kinemat. viskozita zákl. oleje při 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71  mm²/s (cSt)  150 

 
 

TOTAL LUBRIFIANTS  
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Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. 
Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.  
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