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จาระบีอุตสาหกรรม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgrease EP 2 เป็ นจาระบีเอนกประสงค์ท ผสมสู
ี
ตรจากลิเธียม ไฮดรอกซี สเตียเรทเพือให ้การปกป้ องจากการสึกหรอ การกัดกร่อนและการชะล ้างของนํ า
จําหน่ายในเกรด NLGI 2 พร ้อมความหนืดของนํ ามันพืนฐานที ISO VG 150 เพือรองรับการใช ้งานทีหลากหลายทังในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์พาณิชย์

มี

Mobilgrease EP 2 ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานในเชิงอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท รวมทังงานหนักทีอยูภ
่ ายใต ้แรงกดสูงหรือมีการเปลียนแปลงโหลดแบบ
ทันทีทน
ั ใด จาระบีนีให ้การปกป้ องจากสนิมและการกัดกร่อน รวมทังการชะล ้างจากนํ า นอกจากนี Mobilgrease EP 2 ยังเหมาะสําหรับใช ้งานในยานยนต์พาณิชย์และ
อุปกรณ์ก่อสร ้าง เช่น การหล่อลืนข ้อต่อแชสซีและบูชสลัก (bushing pin) อุณหภูมก
ิ ารทํางานทีแนะนํ าของ Mobilgrease EP 2 อยู่ระหว่าง -20ºC ถึง 130ºC รวมถึงยัง
สามารถใช ้งานได ้ทีช่วงอุณหภูมส
ิ ูงกว่านีแต่ความถีในการหล่อลืนควรเพิมขึนอย่างสอดคล ้องกัน

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobilgrease EP 2 ให ้ประสิทธิภาพทีดีในด ้านการป้ องกันการสึกกร่อนและช่วยปกป้ องอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการรองรับโหลดสูงและการปนเปื อนของนํ า
• ลดการสึกหรอภายใต ้การใช ้งานหนักและการเปลียนแปลงโหลดแบบทันทีทน
ั ใด รวมทังการสันสะเทือน เพือให ้อุปกรณ์ใช ้งานได ้สมําเสมอ
• ปกป้ องจากการเกิดสนิมและการกัดกร่อน สามารถทนทานต่อการชะล ้างของนํ าได ้ดี
• ประสิทธิภาพคุ ้มราคาในงานทีจําเป็ นต ้องมีการอัดจาระบีบ่อยครัง

การใชง้ าน
Mobilgrease EP 2 ได ้รับการแนะนํ าสําหรับการใช ้งานแบบเอนกประสงค์เพือลดการเสียดทาน หรือกับแบริงกาบ (Plain Bearing) บูช และสลักภายใต ้สภาวะการทํางาน
ปกติ ทังกับงานอุตสาหกรรมและงานยานยนต์พาณิชย์
Mobilgrease EP 2 เหมาะอย่างยิงสําหรับการใช ้งานทีต ้องมีการอัดจาระบีใหม่เป็ นประจําเนืองจากการรัวไหลหรือการปนเปื อน และต ้องการจาระบีทให
ี ้การประหยัด

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

NLGI 2

ประเภทของเนือจาระบี

ลิเธียม

ความหนืดนํ ามันพืนฐานของจาระบี @ 40 C, mm2/s, AMS 1697

150

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีนําตาล

Dropping Point, °C, ASTM D2265

190

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

280

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที
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ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
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เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil
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