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FETT 2000 
 
Obzvlášť přilnavé, absolutně voděodolné vysokotlaké mazivo  
 
 
 
Popis 
 

FETT 2000 je velice přilnavý, žlutě fluoreskující  
kalciový mýdlový tuk s extrémně vysokou odolností 
proti oxidaci. Je absolutně odolný proti vodě a má 
vynikající schopnost absorbovat tlak. Mazací interval 
může být při použití tohoto tuku bez problémů dvojná-
sobně prodloužen. 
 
 

Výhody 
 

 výjimečná přilnavost 

 absolutní odolnost proti vodě, také proti slané 
vodě 

 vynikající schopnost absorbovat tlaky, i při prud-
kém zatížení 

 zanedbatelné vylučování oleje při všech teplo-
tách 

 výborná ochrana proti korozi, také při špatných 
podmínkách 

 zdvojnásobení délky mazacích intervalů 

 
 
 
Oblast nasazení 
 

FETT 2000 může být díky svým výjimečným  
vlastnostem použit na veškerá ložiska, která jsou  
vystavena povětrnostním vlivům a úderovému  
zatížení, jako např. u osobních a nákladních vozidel, 
průmyslových, stavebních a zemědělských strojů  
všeho druhu. 
 
Je velice vhodný pro všechna valivá, kluzná, válečko-
vá a kuličková ložiska, závitová vřetena, otočné věn-
ce, ploché pružiny, spojky tahačů návěsů atd. Přes 
dlouhý mazací interval je zaručena ochrana proti  
korozi i za nejtěžších podmínek. 
 
Při mazání ložisek kol je třeba dodržovat předpisy 
výrobců. 
 
Pozor: Mimořádná přilnavost vynikne pouze při  
přímém kontaktu s kovem. Při přechodu z jiného tuku 
na FETT 2000 proto nejprve krátce přimazat. 
 

 
 
 
 

Technické parametry 
 
Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 

Barva   žlutá, fluoreskující 
Struktura 
Kuželová penetrace při 

 
25°C (0,1 mm) 

 
ISO 2137 

vláčná, dlouhá 
265 – 295 

NLGI – číslo  DIN 51 818 2 
Tužicí prostředek   speciální kalciové mýdlo 
Základní olej   minerální olej 
Viskozita základního oleje 
Bod skrápnutí 
Teplota - oblast nasazení 

40°C (mm²/s) 
(°C) 
(°C) 

ISO 3104 
ISO 2176 

800 
145 
-30 až +120 

Zkouška koroze EMCOR 
Chování vůči vodě 
Timken OK-Load 
Označení 

 
 

N (Ibs) 
 

DIN 51 802 
DIN 51 807 T1 
ASTM D 2509 
DIN 51 502 

0 – 0 
0 – 90 
55 
KP 2 K-30 

 
Třída ohrožení vod: WGK1 
Kódy pro zneškodňování: VVS 1730, EWC 120 112 
    

 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 


