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615 
 
SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY  -  HTG #2 

Opis 

Chesterton® 615 Smar 
wysokotemperaturowy-HTG#2 jest 
preparatem, który sprosta najbardziej 
wymagającym warunkom pracy. Jest 
wyjątkowym smarem, o doskonałej 
odporności na ciśnienie, a posiadając 
zakres pracy do 204°C, działa w 
temperaturach, gdzie konwencjonalne 
smary ropopochodne dawno zawodzą.  

Produkt współgra z większością 
innych smarów, ma doskonałą 
odporność na ścinanie i właściwości 
antykorozyjne. Nawet gdy przeniknie do 
niego do 30% wody, smar nadal tworzy 
film ochronny i zachowuje swoje 
właściwości.  

Zastosowanie dla Smaru 
wysokotemperaturowego Chesterton® 
615 -HTG#2 można znaleźć w każdym 
zakładzie przemysłowym. Jest 
szczególnie polecany tam, gdzie w 
procesie technologicznym używana jest 
duża ilość wody (np. w przemyśle 
papierniczym) lub tam gdzie napotyka 
się duże zakresy ciśnienia (np. w 
kopalniach) lub wysokie temperatury 
(np. w hutach). 

Zakres zastosowań jest ogromy: 
produkt można stosować do 
smarowania przenośników, szlifierek, 
rozdrabniaczy, łożysk, ścinaków, 
dmuchaw, walcarek, dźwignic, pras 
mechanicznych, krzywek, połączeń 
kolanowo-dźwigniowych, prowadnic, 
ślizgów, i właściwie do  wszelkich innych 
urządzeń spotykanych w przemyśle, 
gdzie konieczna jest praca w środowisku 
o dużym obciążeniu temperatury i 
ciśnienia. 

Skład 

Chesterton® 615 Smar 
wysokotemperaturowy jest smarem na 
bazie ropy naftowej, uzdatnianym 
wodnie, w celu uzyskania  maksymalnej 
jednorodności. Zagęszczony przy użyciu 
technologii polimerowej smar 
charakteryzuje się niespotykaną 

odpornością na ścinanie i wysoką 
temperaturą kroplenia.  Dzięki 
zastosowaniu smaru Chesterton® 615 
HTG#2K ograniczone zostają - często 
generujące znaczne koszty - wycieki w 
przypadku pracy łożysk z dużą 
prędkością.  

Kombinacja wyjątkowych składników 
w Smarze wysokotemperaturowym  
Chesterton® 615 HTG#2 zapewnia mu 

szczególne właściwości. Współczynnik 
Timken OK Load 29,5kg został 
osiągnięty bez zastosowania żadnych 
metali ciężkich  jak antymon, czy ołów. 
Doskonała odporność na wypłukanie 
czy ochrona przed korozją to zasługa 
zastosowania inhibitorów korozji, dzięki 
czemu możliwa jest dłuższa praca  
urządzeń bez konieczności częstych 
przerw technologicznych potrzebnych 

Typowe Własności Fizyczne   

Kolor niebiesko-zielony 

Konsystencja [NLGI] (DIN 51 818) 2 

Struktura  o konsystencji masła, lepki 

Gęstość względna 0,9 

Zakres temperatur stosowania  
Powyżej 170°C konieczne jest zwiększenie częstotliwości aplikacji 

-40°C do 204°C 

Temperatura kroplenia (ASTM D 217, DIN ISO 2137) 318°C 

Penetracja  (ASTM D 2266, DIN ISO 2137) 265-296 

Timken OK Load (ASTM D 2509) 29,5kg 

Test czterokulowy (ASTM D 2266, DIN 51 350/5) 

Średnica zarysowania 

0,4mm 

Test 4 kulek na spawanie (ASTM D 2596, DIN 51 350/4) 

Obciążenie zespawania 

Indeks obciążenia 

 

620kg 

85 

Odporność na ścianie (ASTM D 217) % zmiany 

10 000 suwów 

100 000 suwów 

 

+2% 

+4% 

Separacja oleju (ASTM D 1742) % straty 0,2% 

Żywotność kulki łożyska (ASTM D 3527) 120godz. 

Odporność na wymywanie wodą (ASTM D1264) <0,05% 

Odporność na korozję (ASTM B 117), 5% NaCl >1000godz. przy grubości 

powłoki 50mikronów 

 

KARTA PRODUKTU 
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na przesmarowywanie elementów. Anty-
utleniacze zapobiegają twardnieniu czy 
krystalizacji smaru, która zauważalna 
jest po pewnym czasie w przypadku 
zastosowania konkurencyjnych 
produktów. 

* - do zastosowań gdzie istniej możliwość 

kontaktu z żywnością, lub konieczny jest produkt 

niebrudzący, sugerujemy użycie produktów 

Chesterton  622, 625, 629 lub 630. 629. 

Zalecane zastosowanie 

Produkt sprawdzi się w każdym 
zakładzie produkcyjnym, gdzie warunki 
pracy wystawiają smar na działanie 
wysokiej temperatury i ciśnienia. 
Przykładem może być przemysł stalowy, 
papierniczy, wydobywczy, metalurgiczny 
czy stoczniowy. Zastosowanie dla smaru 
Chesterton® 615 -HTG#2  znajdzie się 
nawet w budownictwie czy transporcie. 

Właściwości 

▪ Doskonały przy dużych 
temperaturach i ciśnieniu 

▪ Wysoka odporność na 
wymywanie wodą 

▪ Znakomita odporność na ścinanie 
▪ Zabezpiecza przed utlenianiem 
▪ Nie zawiera metali ciężkich 
▪ Zgodny z większością 

popularnych smarów 
▪ Zarejestrowany przez NSF H2 pod 

numerem 133940 
▪ Posiada certyfikat ISO L-XCDIB2 
▪ Zgodny z normą DIN 51 502-KPF 

2P-30 

Sposób użycia 

Nakładać smarowniczką lub pędzlem w 
miejscach wymagających smarowania. 
Oczyścić elementy z pozostałości smaru 
czy zabrudzeń przed aplikacją. Nakładać 
tylko potrzebną ilość produktu, aby nie 
kumulował się nadmiar smaru. 
Powtarzać aplikację w regularnych 
odstępach czasu. 

Środki ostrożności 

 Przed zastosowaniem należy 
zapoznać się z odpowiednimi przepisami 
BHP. 


