
  

ALPHA	2000-HD	
    Vysokoteplotná a vodeodolná pasta 

Popis: 

ALPHA 2000-HD je unikátna pasta určená na priemyselné mazanie, ktorá využíva 
úplne nový prístup k technológii zahusťovania. Poskytuje výnimočné mazacie 
vlastnosti, teplotnú stabilitu, ochrana proti korózii a odolnosť proti vymývaniu vodou. 
Jej mechanická stabilita prevyšuje bežné plastické mazivá, a preto je ideálna na 
použitie pri extrémne vysokom namáhaní. 
Neobsahuje ťažké kovy ani iné zložky nebezpečné pre životné prostredie.  
 
 
Výhody: 
ALPHA 2000-HD možno odporučiť pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje dobré mazanie 
mechanická a tepelná stabilita a ochrana proti korózii. Tam kde sa používajú plastické 
mazivá na báze lítiového, vápenneho, alumínioveho komplexu alebo polymočovinovej 
bázy sa dajú ľahko konvertovať na ALPHA 2000-HD pre lepší výkon, nižšie náklady a 
kratší čas údržby. 
 
Aplikácia: 

Typické odvetvia priemyslu kde možno aplikovať ALPA 2000-HD sú: 
• 
• 
 

automobilový priemysel (podvozok a ložiská kolies) 
Priemysel (vysokoteplotné aplikácie, ložiská, skľúčovadlá obrábacích strojov, 
elektromotory, dopravníkové pásy, guličkové ložiská 

Fyzikálne vlastnosti: 

NLGI stupeň 2 
Maximálna pracovná teplota 205°C 

Bod stuhnutia - 15°C 
Viskozita SUS/cSt pri 100°C 156/30 
Bod skvapnutia, ASTM D2265 315°C Viskozitný index 

Oxidačná stabilita ASTM 
100 hod / Δp (bar) 
Bod zvaru (kg) 

>100 
D942 
0 

500hod / Δp (bar) 0,137 
1000hod / Δp (bar) 0,620 
Korózny test ASTM D1743 úspešný  

2600/550 
>600 

Viskozita základového oleja SUS/cSt pri 38°C 
Penetrácia pri 25°C, test ASTM D217 / 0,1mm – 60cyklov 270 
Penetrácia po 100,000 cykloch, zmena od 60 cyklov v % 
Separácia oleja ASTM D1742 – 24hod pri 25°C 
Valivá stabilita ASTM D1831, zmena penetrácie v % 
Odplavenie vodou ASTM D1264 pri 79°C, strata v % 

+2 
0,17 
+ 5 
0,05 

Odkvap z ložiska v gramoch, ASTM D1263, modifikované pri 163°C 0,4 
4 
4 

 guličkový EP test, ASTM D2596 index abrázie v kg 65 
 guličkový test zvaru ASTMD2266 40kg, 1200ot pri 75°C, 1hod ryha v mm 0,394 
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Testovaná na: 
Mechanická stabilita: testy v prístroji ASTM Grease Worker nevykazujú po 100.000 cykloch 
v podstate žiadnu zmenu v konzistencii. Navyše nebola zistená žiadna významná zmena ani 
v konvenčnom Shell roll teste (D-1832) 
Tento test bol modifikovaný pre zvýšenie náročnosti: 
- 
- 

Standardný Shell Roll Test (D-1832): 
Modifikovaný Shell Roll Test (D-1832): 

6 hodín. pri 20°c 
100 hodin pri 65°C 

Teplotná stabilita: 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Bod skvapnutia: ALPHA 2000-HD neskvapne do teploty približne 315°C. Po 
ochladení na izbovú teplotu sa vracia do svojej pôvodnej konzistencie – na 
rozdiel od iných lítiovych a kalciových komplexov, polymočovinových bentonitových 
vazelín. 
Wheel Bearing Leakage (D1263) – odkvap z ložiska – v tomto teste pri 160°C 
nevykazuje ALPHA 2000-HD žiadny únik, tvrdnutie, alebo iné známky 
zlyhania a je zrovnateľná s inými špičkovými plastickými mazivami. 
Životnosť mazania (D-3336) - ALPHA 2000-HD vykazuje v tomto teste vynikajúcu 
výkonnosť. Náročneší  test (beh pri 160°C) vykázal ešte impozantnějšie 
výsledky (600hodin). 

Oxidačná stabilita: Bomb oxidation stability testy (D-942) vyprodukoval tlak kvapiek iba 
0,137 barov po 500 hodinách a 0,62 barov po 1000 hod. Tieto hodnoty odrážajú 
vynikajícu odolnost ALPHA 2000-HD voči oxidácii. 
V špeciálnom súbore testov GM 9075-D boli doštičky potreté vrstvou pasty a vložené  
do pece s teplotou 150°C na dobu jednoho týždňa. Tam, kde iné špičkové mazivá 
vykazovali var a menili sa va tvrdé a krehké substancie, si zachovala ALPHA 2000-HD svoju 
mӓkkú a vláčnu štruktúru. 
Odolnosť voči vode: 

1 . V teste ASTM pracovnej stability bola ALPHA 2000-HD zmiešana s 50% vody a 
po 100 000 cykloch zostala v podstate v nezmenenej konzistencii.  
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. Odolnost voči vode - ALPHA 2000-HD ukázala vynikajúcu adhéziu, veľú schopnosť 
absorpcie vody a žiadnu známku zlyhania. 

. Odplavenie vodou (ASTM D-1264): ALPHA 2000-HD sa javí zrovnateľne s mazivami   
podobného určenia. 

Odolnosť voči korózii: testom korózie (ASTM D1743) ALPHA 2000-HD prechádza rovnako 
dobre ako iné špičkové plastické mazivá. V náročnejšej verzii tohoto testu umelou morskou 
vodou stále vykazuje ALPHA 2000-HD hodnotenie „vyhovujúca“. 

Zdravie a bezpečnosť: 

• Potrebné informácie nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorá 
je k dispozícii u autorizovaného distribútora DR-LAB, s.r.o. 

Balenie: 

• ALPHA 2000HD je k dispozícii v 400gr kartuša, 450gr. dóza,5kg, 10kg, 25kg vedro a 
180kg sud. 
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