
 

MULTIS XHV 2 
 
 
 

        Unsoare 
 
 
 
Unsoare multifuncţională aditivată extremă presiune de litiu/calciu 

 

 
APLICATII 

 
Unsoare multifuncţională EP  
Lubrifiere generală 
Industrie 
 
 
Recommendări 
 

 
 MULTIS XHV 2 este o unsoare multifuncţională, concepută pentru lubrifierea tuturor 
tipurilor de aplicaţii, care funcţionează la viteze medii şi mici în care unsoarea este supusă 
la solicitări mecanice foate mariîn condiţii de umezeală, praf sau aer uscat.   

 MULTIS XHV 2  este pre-eminent potrivita ca unsoare “a cincea roată”  in aplicaţiile ale      
vehiculelor de transport  

 MULTIS XHV 2 este de asemenea potrivită ca unsoare multifuncţională EP pentru aplicaţii 
industriale în care se dezvoltă viteze mici şi solicitări mecanice foarte, şi şi pentru utilizare la 
vehicule şi echipamente de construcţii “off road”  în care contactul unsorii cu apa este frecvent  

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

 

 
SPECIFICATII 

 
 ISO 6743-9: L-XBCHB 2 
 DIN 51 502: KP2K -20 

 

 
AVANTAJE 

 
Peliculă rezistentă 
Misciblă cu alte săpunuri 
Stabilitate  
Stabilitate termica 
Nu conţine substanţe 
periculoase pentru 
sănătate 

 
 
 

 
 Ulei de bază cu vâscozitate foarte mare pentru aplicaţii cu mişcări lente supuse la eforturi 
foarte mari. 
 Formeaza pelicule rezistente de lubrifiere,asigurând reducerea costurilor de mentenanţă 
şi datorate oprilor tehnologice. 
 Miscibilă cu majoritatea unsorilor cu săpun convenţional.  
 Excelentă stabilitate mecanică evitând expulzarea sau scăderea consistenţei în timpul 
funcţionării.  
 Remarcabilă aderenţă faţă de metale. 
 Bună stabilitate termică, asigurând rezistenţe ridicate la variaţia temperaturii. 
 MULTIS XHV 2 nu conţine plumb sau alte metale considerate nocive pentru sănătatea 
umană sau pentru mediul înconjurător.

 
 
CARACTERISTICI TIPICE METODE UNITĂŢI MULTIS XHV 2 

 
Săpun/îngroşător - Litiu/ Calciu 
Clasa NLGI  ASTM D 217/DIN 51 818 - 2 
Culoare Vizual  - Maro deschis 
Aspect  Vizual  -  Neted 
Intervalul temperaturilor de funcţionare  °C  -20…130 
Penetraţia la 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 265 - 295 
Testul cu patru bile – sarcina de sudură DIN 51 350-4 daN 300 - 320 
Performante anti-uzură, test SKF- EMCOR DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 rating 0-0 
Punctul de picurare IP 396/DIN ISO 2176 °C > 185 
Vâscozitatea uleiului de bază la 40°C            ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm²/s (cSt) 1300 
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
Industrie & Spécialités 
21-12-2004 (16-07-2001) 
MULTIS XHV 2 
1/1 
 
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 nostrum commercial: www.quick-fds .com. 

   Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei unsorii MULTIS HV 2. 
   Pentru conformitate Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan. 


