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FETT 3000  
UNIVERZÁLNÍ VYSOKOTLAKÝ TUK 
 

 

 
Popis 
 
Tuk FETT 3000 je vysoce kvalitní víceúčelový tuk na 
bázi plně rafinovaného minerálního oleje, účinných 
aditiv a moderního ztužovacího prostředku na bázi 
lithiového komplexu.  
 
Díky zajímavému použití vysoce kvalitních složek se 
tuk hodí na mazání do veškerých náročných maza-
cích míst. Vynikající ochrana proti korozi zabraňuje 
poškození kuličkových ložisek a jiných citlivých míst 
v ložiskách korozí. 
  
Výhody 
 

 vynikající vlastnosti vysokotlakého tuku 

 vysoká odolnost proti stárnutí 

 stabilita proti oxidaci 

 široký rozsah teplot 

 mimořádně dobrá ochrana proti korozi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití 
 
Tuk FETT 3000 se hodí do veškerých mazacích míst 
u automobilů i v oblasti průmyslu a je speciálně di-
menzován na použití do velkých a maximálně namá-
haných valivých ložisek v oblasti průmyslu a u sta-
vebních strojů, ale i do malých kuličkových a jehlo-
vých ložisek o vysokém počtu otáček ve veškerých 
odvětvích, zvláště tam, kde dochází k extrémnímu 
namáhání, tzn. za vysokých teplot, za velkých teplot-
ních rozdílů, za silného nárazového namáhání a v 
místech, kam proniká vlhkost a voda. 
 
Nejlepší zkušenosti byly získány při použití v ložis-
kách kol u návěsů se sníženou ložnou plochou na 
přepravu těžkých nákladů. 
 
Specifikace 
 
KP2N podle normy DIN 51502 

Technická data 
 
vlastnosti jednotka zkouška podle hodnoty 

ztužovací prostředek 
penetrace po prohnětení 
třída NLGI 
bod skápnutí 
barva 
typ základního oleje 
viskozita zákl. oleje při 40°C 
rozsah teplot pro použití 
odolnost proti vodě 
korozní zkouška na mědi 
korozní zkouška podle EMCOR 
hodnota počtu otáček (n x dm) 
 

 
0,1 mm 

 
ºC 
 
 

mm
2
/s 

ºC 
 

24 h/100°C 
 

mm/min 

 
DIN ISO 2137 
DIN 51818 
DIN ISO 2176 
DIN ISO 2049 
 
DIN ISO 3104 
 
DIN 51807/T1 
DIN 51811 
DIN 51802 
 

lithiový komplex 
265 - 295 
2 
> 280 
červená 
minerální 
200 
-30 až +150 
1 – 90 
1 
0 – 0 
350 000 

 
Třída ohrožení vod: WGK 2 
Kód likvidace: VeVA / EWC 120112 
 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu poznatků. Změny zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance 
obvyklé v oboru. K popsanému výrobku je k dispozici bezpečnostní list. 

 


