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TEXANDO CX EP2 
 

 DIN 51 502 ISO 6743-09 Darba temperatūru diapazons 

TEXANDO CX EP2 KP 2 N-20 ISO-L-XBDHB2 -25°C līdz 140°C, centrālajās sistēmās līdz 180°C 

 

TEXANDO CX EP 2 ir ūdensizturīga konsistentā smērviela, veidota uz rafinētu 

minerāleļļu un kalcija kompleksa ziepju bāzes. TEXANDO CX EP 2 nesatur toksiskas sastāvdaļas, 

cinka un hlora savienojumus. 

 

TEXANDO CX EP 2 ir teicama mehāniskā stabilitāte strādājot spēcīgu vibrāciju apstākļos, 

kā arī spēja strādāt pie lielām slodzēm, pretoksidēšanās un pretkorozijas piedevas garantē labu 

pretkorozijas aizsardzību un ilgu smērvielas darba mūžu.  

TEXANDO CX EP 2 ir ūdensizturīga, pret izskalošanu ar aukstu/ karstu ūdeni, arī pret 

skābju un sārmu šķīdumiem. 

TEXANDO CX EP 2 augstas eļļošanas spējas, kā arī teicama pieķeršanās spēja metāliem, 

labas pārsūknējamības īpašības un pretestība oksidēšanai, labas mezglu noblīvēšanas īpašības. 

 

TEXANDO CX EP 2 universāli pielietojama visdažādākajos mezglos, izmantojama darbam 

paaugstinātās/ augstās temperatūrās. 

TEXANDO CX EP 2 izmantojama smagi slogotu gultņu eļļošanai, kā arī šarnīriem, kuri 

strādā zemos un vidējos apgriezienos vai pakļauti pastiprinātai mitruma iedarbībai un/ vai strādā 

paaugstinātās temperatūrās. Šais apstākļos smērviela efektīvi samazina berzi un dilumu, kā arī 

aizsargā gultņus pret koroziju un piesārņojumu. 

TEXANDO CX EP 2 var tikt izmantota kā universāla smērviela, kā darbam paaugstinātās, 

tā arī normālās temperatūrās. Šādā gadījumā tiek samazināta patērētāja izmantoto smērvielu 

nomenklatūra. 

 

Pateicoties teicamajai pārsūknējamībai TEXANDO CX EP 2 ir teicami piemērota 

izmantošanai arvien plašāku izplatību gūstošajās centralizētās eļļošanas sistēmās. Plašā temperatūru 

diapazonā, no –25°C līdz 180°C TEXANDO CX EP 2 nodrošina iekārtu darbu bez traucējumiem. 

Ekspluatācijā ir jāseko darba temperatūrai – ja tā pārsniedz 140°C, iekārta jāapgādā ar automātiskās 

relubrikācijas sistēmu. 

 

TEXANDO CX EP 2 atestācijas un specifikācijas: 

oficiālas gultņu un iekārtu ražotāju atestācijas un rekomendācijas: 

 FAG; SKF; Voest-Alpine. 

TEHNISKIE PARAMETRI 
 

NLGI klase 2 

Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C 145 

Pilienkrišanas temperatūra, °C >240 

Penetrācija, pēc 60 cikliem, mm/ 10 265 - 295 

Bāzes eļļas sastāvs, % masas 78 
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