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MARSON MS2 – FINAGRI TP + 
 
 
 
Víceúčelové mazivo pro extremní tlaky na bázi lithium/vápenného mýdla se sirníkem molybdeničitým 
 
 
 
- Víceúčelové mazivo pro různá 

použití včetně šoků 
 
- Obecné mazivo 
 
  
 
- Doporučení  
 
 

 
• MARSON MS2 – FINAGRI TP + je  víceúčelové mazivo, zejména vyvinuté pro 

mazací systémy pod zátěží, při vystavění šokům a vibracím v dopravě, zemědělství   
     a u terénních vozidel s a nebo bez přítomnosti vody a prachu. 
•  MARSON MS2 – FINAGRI TP + je také doporučeno pro mazání v omezujících 

podmínkách při vysokém tlaku. Přítomnost sirníku molybdeničitého zaručuje 
uspokojivé promazání i v případě náhodného přehřátí a zabrání každému zadření a 
uváznutí. 

•  Dejte si pozor na znečištění maziva prachem nebo jinými nečistotami během 
aplikace. Nejlepší je použít pneumatické čerpadlo nebo systém náplní. 

 
 
 

• ISO 6743-9 : L-XBCEB 2  
• DIN 51 502 : MPF2K - 25 

 
 
 
 

• MARSON MS2 – FINAGRI TP + je  víceúčelové mazivo, zejména určené jako 
mazací systém pod zátěží, při vystavení šokům a vibracím v dopravě, zemědělství  
a v terénních vozidel s a nebo bez přítomnosti vody a prachu. 

 
• MARSON MS2 – FINAGRI TP + je také doporučeno pro mazání v omezujících 

podmínkách při vysokém tlaku. Přítomnost sirníku molybdeničitého zaručuje 
uspokojivé promazání i v případě náhodného přehřátí a zabrání každému zadření 
a uváznutí. 

 
• Dejte si pozor na znečištění maziva prachem nebo jinými nečistotami během 

aplikace. Nejlepší je použít pneumatické čerpadlo nebo systém náplní. 
 

 

MARSON MS2 – FINAGRI TP + 
 

Metody Jednotky 
 

MARSON MS2 – FINAGRI 
TP + 

 
zahušťovač  - lithium/vápník  
Třída NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 -  2 

Barva vizuální -  antracitová 
Vzhled vizuální - hladký 

Provozních teplot    °C  -25 až 130 
Teplota první kapky IP 396/DIN ISO 2176 °C > 190 

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty. 
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Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů 
odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele. 
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