
 

CERAN ST 2 
 
 

 Unsoare 
 

 
 
 
Unsoare pe bază de sulfonat complex de calciu cu proprietăţi extremă presiune cu excelente 
aderenţă şi rezistenţă la apă. 
 
 
 
 

Unsoare multifuncţională 
pentru soliicitări mecanice, 
rezistentă la apă. 
Aplicată în industrie la eforturi 
mecanice severe. 
 
 
 
Recomandări 

 
 
 
 
 
 

 

 

• CERAN ST 2 este o unsoare cu aderenţă foarte mare la suprafeţele metalice, cu  
proprietate extremă presiune şi foarte bună rezistenţă la apă, concepută pentru 
lubrifieriea tuturor tipurilor de echipamente industrial (laminoare, dispozitive de rulare,...), 
echipamente utilizate în aplicaţii marine (siteme de rulare a cablurilor, angrenaje 
deschise, pivoţilor, articulaţiilor utilajelor navale) şi tuturor echipamentelor utilizate pentru 
aplicaţii în larg care fucţionează în condiţii foarte severe (prezenţa apei, temperaturi 
ridicate, praf, alte tipuri de poluanţi ). 

• CERAN ST 2  este recomandată ca unsoare multifuncţională cu proprietăţi EP, în aplicaţii 
«de teren» în agricultură, construcţii civile în care există contact frecvent cu apa.  

• Trebuie evitată contaminarea unsorii cu praf sau alte impurităţi.  
Pentru aplicarea unsorii se utilizează de preferinţă pompe pneumatice sau sisteme cu 
cartuşe de gresare 
 
 

• ISO 6743-9 : L-XBFIB 2 
• DIN 51 502 : KP2R -25 

 
 

Unsoare multifuncţională 
tipică  
Solicitări mari şi temperaturi 
ridicate 
Rezistentă la apă şi cu bune 
proprietăţi anticorozive. 

 
Nu conţine substanţe nocive 
(metale grele) 
 
 
 
 

• Foarte bună aderenţă la suprafele mărind intrvalele de regresare şi reducând timpul 
consumat pentru mentenanţa preventivă. 

• Excelentă stabilitate termică. Consistenţa şi textura unsorii revin la stările iniţiale, după 
revenirea la temperatura ambiantă.  

• Remarcabilă rezistenţă la sarcini mari, datorită proprietăţilor extremă presiune şi 
antiuzură foarte bune. 

• Extraordinară rezistenţă la apă, chiar la spălarea cu apă marină. Nu a fost observată 
nicio pierdere semnificativă a consistenţei chiar în condiţiile pătrunderii masive de apă în 
unsoare. 

• Proprietăţi anti-oxidante şi anti-corozive excelente prin natura chimică a sulfonatului de 
calciu chiar şi a aditivării specifie, în prezenţa apei marine. 

• CERAN ST 2 nu conţine plumb sau alte metale grele considerate nocive pentru 
sănătatea umană şi mediul înconjurător.

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
 

 
 
 
 
 
 

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă   riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru comercial. 
 
Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei unsorii CERAN ST 2.  
Pentru conformitate, Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan   

CARACTERISTICI METODE Unităţi CERAN ST 2
Săpun 
 
NLGI 
Culoare 
Aspect 
Temperatura de operare 
Penetraţia la 25°C 
Maşina cu 4 bile (sarcina la sudură) 
Propietăţi antirugină SKF – EMCOR apă sărată 
Punctul de picurare 
Vâscozitatea uleiului de bază la 40°C 

 
 
ASTM D 217/DIN 51 818 
Vizual 
Vizual 
 
ASTM D 217/DIN 51 818 
ASTM D 2596 
DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 
IP 396/NF T 60 102 C 
ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71 

 
- 
- 
- 
- 

°C 
0.1 mm 

kgf 
evaluare 

°C 
mm²/s (cSt) 

sulfonat complex de 
calciu  

2 
Maro deschis 
Neted, lipicios 

- 25 la 180 
265 – 295 

500 
max 1 
> 300 
180 
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