
 
 

 LIEBHERR CRL
Konsistensfedt til åbne gear
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Beskrivelse 
Liebherr CRL er gearsmørefedt i NLGI-klasse 1 - 2 på 
lithiumsæbebasis. Basisolien er en mineralsk olie med en 
viskositet på 460mm²/40°C. Den indeholder  
højtryksadditiver og grafit i fint dispergeret form  og giver 
optimal beskyttelse mod slitage. 
 
De vedhæftende tilsætningsstoffer forhindrer, at der sker 
afslyngning fra åbne tandkranse. 
 

Liebherr CRL er frit for klor, bly, bitumen og 
opløsningsmidler. 
 
Da Liebherr CRL er opbygget på basis af lithiumsæbe, 
lader det sig også påføre ved temperaturer på helt ned til 
-10°C, uden at der dannes hårde skorper. 
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Anvendelse  
Liebherr CRL  er udviklet til langsomtgående og stærkt 
belastede åbne tandkranse og gear. 
De effektive vedhæftende tilsætningsstoffer sikrer, at så 
lidt fedt som muligt slynges af. 

Liebherr CRL er velegnet til praktisk alle transportører og 
kan sprøjtes fint og jævnt på. 
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Største fortrin 
Meget stor lastbæreevne (FZG-test over 12) 
Fortrinligt værn mod slitage 
Sikker korrosionsbeskyttelse 

reducerer vedligeholds- og reparationsomkostninger 
fortrinlig adhæsionsevne 
bruges i sprøjtesystemer – danner ikke "skorper" 
Grafitindholdet gør, at produktet også har 
nødkørselsegenskaber 
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Opbevaring 
Alle fedtbeholdere bør opbevares opretstående under tag. 
De skal beskyttes mod ekstreme klimapåvirkninger  

såsom direkte sollys og stærk frost samt mod støv og 
snavs. 
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Sundhed, sikkerhed, miljø 
Til orientering om sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold 
kan der rekvireres et sikkerhedsdatablad. Det indeholder 
detaljer om mulige risici, sikkerheds- og 
førstehjælpsforanstaltninger samt oplysning om virkninger 
på miljøet og bortskaffelse af produktet efter brug. British 
Petroleum Company p.l.c. eller dets datterselskaber 

påtager sig ikke noget ansvar, dersom produktet hhv. 
bruges forkert eller uden de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger eller bruges til noget andet, end 
hvad det er beregnet til. Hvis produktet skal bruges til et 
formål, som ikke er beskrevet i nærværende 
produktinformation, anbefales det at konsultere det 
relevante BP-selskab. Affaldsnøgle ifølge 
sikkerhedsdatablad. 
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Parametre (ca.-værdier)  
_____________________________________________________________________________ 
 
 Testmetoder Enhed Sort: 
 
                    
_____________________________________________________________________________ 
 
Sæbetype   Lithium  
 
NLGI-grad   1.5  
  
Grafitindhold  %m 8  
 
Basisolie-viskositet @ 40°C ASTM D445 cSt 460    
 
FZG-test-belastningstrin DIN 51354  12  
 
4 - kugle/last ASTM D2596 kg >800   
 
ASTM Rust Test ASTM D1743  Pass  
 
Kobberkorrosion ASTM D4048  1A  
 
Stålkorrosion FTM 5309  None  
 
Fordampningstab ASTM D942 %m -  
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Med forbehold for parameterændringer. 
  

Denne publikation og de heri indeholdte informationer gælder for at være 
korrekte på trykketidspunktet. Vi påtager os ikke nogen udtrykkelig eller 
stiltiende garanti for eller tilsikring af rigtigheden og fuldstændigheden af de i 
denne publikation indeholdte data og informationer. Bruger har pligt til at 
undersøge produkterne og bruge disse under iagttagelse af behørig forsigtighed 
samt overholde alle gældende love og forordninger. Ingen af de i denne 
publikation indeholdte oplysninger må opfattes som en udtrykkeligt eller 
stiltiende meddelt tilladelse, henstilling eller bemyndigelse til at udnytte en 
patenteret opfindelse uden gyldig licens. 

BP-gruppen hæfter ikke for skade eller tilskadekomst, som skyldes brug af stoffet 
på en måde, som ikke med rimelighed ville have kunnet påregnes, manglende 
overholdelse af henstillinger eller stoffets naturligt iboende risici. For leverancer 
gælder vores almindelige leveringsbetingelser, især den ordning omkring 
hæftelsesforhold, der fremgår heraf. 
 
BP Schmierstoffe GmbH. Nfg. OHG 
Industriezentrum NÖ-Süd 
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