
K NATE HS
Vysokorychlostní plastické mazivo na bázi 

sulfonátu vápenatého
Ideální řešení pro vysoké rychlosti a nízké teploty

Vynikající výkon při vysokých 
rychlostech (DN Factor 1 000 000)

Vhodný při nízkých teplotách až do 
-50°C

Prvotřídní syntetický základový olej

Vynikající čerpatelnost

Odolává vymývaní vodou
(ASTM D1264 Water washout:2%)

PROBLÉM ŘEŠENÍ
Vysokorychlostní ložiska K NATE HS b l iál ě i tVysokorychlostní ložiska

K NATE HS poskytuje efektivní mazání 
pro teplotách od -50°C do +150°C

Nízká teplota

K NATE HS byl speciálně vyvinut pro 
vysokorychlostní ložiska např. v 
kovovýroba, textilní a potravinářský 
průmysl.

K NATE HS je vysoce odolný vymývání 
vodou. Vhodný pro mokré prostředí.

pro teplotách od 50 C do +150 C.

Předčasné opotřebení K NATE HS poskytuje vynikající mazání

Vymývání maziva

Předčasné opotřebení K NATE HS poskytuje vynikající mazání, 
jež prodlužuje životnost ložisek a zařízení
v podmínkách způsobujících vysoké 
opotřebení.

Slabá antikorozní účinnost K NATE HS je založený na bázi 
stávajících maziv

j ý
sulfonátu vápenatého - poskytuje 
vynikající ochranu proti korozi
na zařízeních a komponentech.



PŘÍNOS PRO UŽIVATELEPŘÍSADY

K NATE HS obsahuje množství aditiv,
které vytváření jedinečné mazivo

Zahušťovadlo Sulfonát vápenatý nabízí vyšší odolnost proti vodě, dokonce i když je ponořený – je těžší 
než voda. Zůstává na místě i při extrémních podmínkách.

Vysoce kvalitní základový olej Vysoce rafinovaný základový olej, který má vynikající odolnost proti oxidaci a zajišťuje 
prodlouženou ochranu zařízení. Umožňuje nasazení v širokém rozpětí teplot od velmi 
nízkých až po vysoké.

Anti-korozivní činitelé Zabraňuje korozívním prvkům jako jsou kyseliny, voda a pára. Vytváří ochrannou vrstvu    
na zařízení bránící chemickému opotřebení.  

EP aditiva Teplotně aktivovaná aditiva proti extremním  tlakům brání opotřebení.

Antioxidanty Zabraňuje mazivu v rozpadu. Poskytuje chemickou ochranu proti oxidačním efektům  kyslíku 
a vody.  

Přísady snižující opotřebení 
a tření

Brání odírání povrchů kovových částí, vibracím a hluku. Udržuje zařízení namazané,
čímž brání ztrátě materiálu, nákladným prostojům a časté výměně součástek.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Barva Hnědá

Zahušťovadlo Sulfonát vápenatý

Bod skápnutí >280°C

NLGI třída 2

Svarové zatížení (na 4-kuličkovém stroji) 500 kgSvarové zatížení (na 4-kuličkovém stroji) 500 kg

Vymývání vodou @ 80°C 2%

DN faktor 1 000 000

Teplotní rozsah -50°C to 150°C

Viskozita základního oleje @ 40°C 20cst

Machine Parts:
• Vřetenová ložiska
• Vysokorychlostní kluzná ložiska
• Závitová vřetena
• Převodová ložiska

POUŽITÍ:

Zákazníci:
• Kovovýroba
• Dřevařský průmysl
• Textilní závody
• Výroba plastů
• Manufacturing

Zařízení:
• Brusky, frézy, CNC stroje, vrtačky
• Obráběčky, lisy
• Textilní stroje
• Elektromotory
• Ventilátory

KERNITE, divize NCH Czechoslovakia, spol. s r.o., Nádražní 203, 250 64 Měšice u Prahy
tel.: 283 981 567, fax: 283 981 731, WWW.KERNITE.COM, email: kernite.cz@nch.com

* Před použitím tohoto výrobku vždy pečlivě prostudujte pokyny k použití
a bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě. 

• Manufacturing
• Výroba potravin
• Doprava, stavby, zemědělství

• Ventilátory

Příprava Následné ošetření Aplikace

Bearing Purge:
odstranění starého maziva a vyčištění

Key NF:
odmaštění ložiska/povrchu

Maznice, mazací lisy
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