
MULTIFAK 264 EP 00/000 

MULTIFAK  264 EP 00/000 ir augstvērtīga, pusšķidra litija smērviela gaiši zaļā 
krāsā, no minerālas bāzes eļļas un rūpīgi atlasīta piedevu sastāva, kas nodrošina 
lielisku pretkorozijas un pretoksidēšanās aizsardzību, kā arī samazina dilšanu. 

MULTIFAK  264 EP 00/000 ir ilgmūžīga ziede ar teicamām pretnodiluma, 
pretkorozijas un pretnovecošanas īpašībām, spēju izturēt triecienslodzes, strādāt pie 
augstiem apgiezieniem, zemiem apgiezieniem un augstām berzes virsmu 
temperatūrām, ir mehāniski stabila un mitrumizturīga. 

MULTIFAK  264 EP 00/000 ir radīta smagās autotehnikas šasiju eļļošanai, 
konkrēti - lietošanai centralizētajās šasiju eļļošanas iekārtās, kā arī iekārtās ar garām 
eļļošanas maģistrālēm, darbam zemās āra temperatūrās. 

MULTIFAK  264 EP 00/000 var ieteikt arī zobratu pārvadu eļļošanai, parasti 
slēgta tipa, ja šiem pārvadiem paredzēta pusšķidro smērvielu lietošana. Galvenās 
MULTIFAK  264 EP 00/000 pielietojuma vietas ir kravas automobiļu riteņu gultņi, 
malšanas, drupināšanas un jaukšanas iekārtu gultņi kalnrūpniecībā, karstās un aukstās 
velmēšanas stāvos. MULTIFAK 264 EP 00/000 ieteicama kā vispārēja pielietojuma 
smērviela metalurģijā, centralizētajās eļļošanas iekārtās, kur smērviela tiek padota 
tieši smagi slogotos mezglos. „So ziedi piegādā kā NLGI 000 klases ziedi. 

MULTIFAK  264 EP 00/000 atestācijas un specifikācijas: 
izsniegtas oficiālas ražotāju atestācijas: 

• Willy Vogel: centrālajām eļļošanas sistēmām; Tecalemit: centrālajām eļļošanas 
sistēmām; Lincoln: centralizētajām eļļošanas sistēmām; Mercedes Benz: 
Liefervorschrift DBL 6833.00, Blue Book spec. 264; MAN: 283 Li-P00. 

ieteicama lietošanai, atbilstoši:  
 DIN 51 825 ISO 6743-9 Darba temperatūru diapazons 

Multifak 264 EP 00/000 GP 00/000 K-50 L-XEBEB 00/000 no -50°C līdz +120°C 

 
TEHNISKIE PARAMETRI 

 

NLGI klase 00/000 

Produkta kods 36437 

Iebiezinātāja tips litija 12-hidroksistearāts 

Penetrācija strādājušai smērvielai, mm/10 400 - 460 

Pilienkrišanas temperatūra, °C >160 

Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C ~45 

Bāzes eļļa minerāla 

Ūdens izturība, statiskā 1-90 

Korozijas izturība, Emcor 0/0 

4-lodīšu EP tests, sametināšanās slodze, N 2200 

4-lodīšu mašīnas tests, sametināšanās slodze, kg 225 

Plūsmas spiediens pie -35°C, mbar <60 
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