
Product gegevens

Spheerol™ LMM
Lagervet

Omschrijving
Castrol Spheerol™ LMM is een multipurpose lithiumvet met vaste deeltjes molybdeendisulfide om de belastbaarheid
onder zware of schokbelasting te verbeteren en schuren en vreten te voorkomen. Het bevat oxidatie- en
corrosieremmers, antislijtageadditieven, heeft een goede mechanische stabiliteit en kan worden gebruikt in
aanwezigheid van vocht.

Toepassing
Spheerol LMM-vet is geschikt voor de meest soorten lagers in een breed scala andere industriële toepassingen waarin
een molybdeendisulfidevet vereist is, inclusief vetgesmeerde (open)tandwielen. Spheerol LMM kan worden toegepast in
glij- en rollagers, zoals hoogbelaste lagers bij lage en middelmatig hoge snelheden en lagers die worden blootgesteld
aan schokbelastingen en excessieve trillingen. De toevoeging van molybdeendisulfide in Spheerol LMM-vetten maakt dit
vet bijzonder geschikt voor de smering van heen-en-weer bewegende en glijdende onderdelen waarbij het voorkomen
van schuren en vreten wenselijk is. Veelvoorkomende toepassingen zijn taatspennen, nokken, schroeven,
spiebaanassen, leibanen, flexibele verbindingen (kogelgewrichten, universele koppelingen, homokinetische
koppelingen enzovoort). Het is ook nuttig voor de smering van kettingen, wartels en schakels om vreten te voorkomen.

Voordelen
Goede belastbaarheid: beschermt apparatuur tegen extreme belasting en helpt schade als gevolg van
schokbelastingen en excessieve trillingen te voorkomen
Weerstand tegen schuren en vreten: beschermt tegen vreten op spiebanen, taatspennen en andere heen-en-
weerbewegende en glijdende onderdelen
Bestand tegen water: de smeerfilm blijft op het oppervlak gehandhaafd, zelfs in aanwezigheid van water
Bestand tegen koper- en staalcorrosie: helpt roest en oxidatie op metaaloppervlakken te voorkomen
Hoge mechanische stabiliteit: het vet behoudt zijn consistentie tijdens bedrijf, waardoor een langdurige
bescherming wordt gegarandeerd
Goede hechting: continue smering en lager verbruik, omdat de film tussen de gesmeerde oppervlakken blijft

Page: 1/2



Productspecificaties

Naam Methode Eenheden Spheerol LMM

Type verdikkingsmiddel - - Lithium

Type basisolie - - Mineraal

Consistentie ASTM D217 NLGI 2

Kleur Visueel - Donkergrijs tot zwart

Basisolieviscositeit bij 40°C ASTM D445 mm²/s 150-200

Druppelpunt IP396 °C 180 min

Penetratie gekneed (60 slagen bij 25°C) ASTM D217 0,1 mm 265-295

Penetratie verandering 60/100.000 slagen bij 25°C ASTM D217 0,1 mm 30 max

Olieafscheiding, 168 uur bij 40°C (%)
IP121
DIN 51817

gew% 6 max

Roestwering prestaties (Emcor) IP220 klasse 1/1 max

Kopercorrosie, 24 uur bij 100°C ASTM D4048 klasse 1 b max

4-kogel lasbelastingtest - laspunt ASTM D2596 kg 250 min

Stroomdruk bij -20°C DIN 51805 hPa <1400

Gebruikelijke fabriekstoleranties voorbehouden.

Extra Informatie
Om te vermijden dat er problemen ontstaan met producten die elkaar niet verdragen, moet bij het overstappen op nieuw
vet al het oude vet voor gebruik zoveel mogelijk worden verwijderd. Tijdens eerste bedrijf moeten intervallen voor
hersmering nauwlettend worden bewaakt om er zeker van te zijn dat al het oude vet wordt doorgepompt.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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