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Morris K2EP Lithium Complex - Tappi ja Laakerirasva 
K2EP on korkealuokkainen monikäyttöinen litiumkompleksirasva, tuote soveltuu teollisuuden ja
autoteollisuuden eri kohteisiin. K2EP on erittäin hyvin kiinni tarttuva rasva, ja tarjoaa suorituskykyä.
Pidennetyt voiteluvälit, vaikeissa olosuhteissa ja erilaisissa käyttökohteissa.
Ominaisuudet
• Erinomainen mekaaninen kestävyys takaa pitkät voiteluvälit.
• Erinomainen hapettumiskestävyys tarjoaa luotettavaa voitelua korkeissa lämpötiloissa.
• EP-lisäsineistus takaa korkean paineenkeston ja vahvan voiteluainekalvon.
• Hyvä korroosionkestävyys suojaa komponentit vaikeissa olosuhteissa hapettumiselta ja 
ruosteelta.

K2EP on kehitetty pyöriville ja liukuville laakereille. Monikäyttöinen rasva; Henkilöautot, 
pakettiautot, kuorma-, linja-autot ja rakennuskoneet kuten 
puskutraktorit, kaivinkoneet ja maansiirtoautot, joissa se antaa
erinomaisen suorituskyvyn, mitä tämän päivän voiteluaineilta odotetaan.
Suositellaan myös käytettäväksi teollisuuden laitteille jotka toimivat korkeissa lämpötilois-
sa.
Tuubi 400g
Pakkaus 36 x 400g
Viskositeetti NLGI 2
Väri: Punainen
Käyttölämpötila-alue -20 º C +150 ° C

Morris K42EP Lithium Monikäyttörasva 
Korkealaatuinen monikäyttöinen voitelurasva iskukuormitukselle ja täriseviin olosuhteisiin.
Tuotetta voidaan käyttää laajasti eri kohteissa, teollisuudessa ja ajoneuvo käytössä.
Ominaisuudet
• Erinomainen paineenkesto ja kulumista estävä voiteluominaisuus.
• Korkea korroosiosuoja.
• Multi-purpose rasva erityisen vaativiin kohteisiin.

Litiumrasvat soveltuvat kaikille ajoneuvoille. Monikäyttörasvaa tarvitaan pyörien laakereiden 
ja alustan voiteluun. 
Kaikki nämä rasvat soveltuvat erityisesti voitelu raskaankaluston laitteiden, kuten
kuorma-autojen, puskutraktorien, kaivinkoneiden, joissa komponentit joutuvat jatkuvasti tekemisiin raskaille 
kuormille ja tärinälle alttiiksi.
Tuubi 400g
Pakkaus 36 x 400g
Viskositeetti NLGI 2
Väri: Ruskea
Käyttölämpötila-alue -20 º C +140 ° C
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Morris K323 Premium Blue Grease 

K323 on erittäin hienostunut litium / kalsium-pohjainen rasva, joka sisältää nykyaikaista 
polymeeriteknologiaa. K323:n ominaisuuksia on erittäin hyvä vedenkesto, mekaaninen pysyvyys ja 
kiinnittyminen kohteeseen.
K323:n erinomainen kyky kantaa korkeita kuormia ja sietää iskukuormitusta.
Tuotteen laaja käyttölämpötila-alue tekee siitä ihanteellisen lukuisiin käyttökohteisiin.
Erityisesti sekä makean ja suolaisen veden tkanssa tekemisiin joutuvat käyttökohteet.

K323 käyttökohteita esim. auto-, maatalous-, teollisuus- ja meri-käytössä.
Laakereille, joihin kohdistuu korkeaa kuormitusta. 
Erittäin korkean vedenkeston vaativiin kohteisiin.

Ominaisuudet:
- Korkea vedenkestävyys
- Hyvä korroosionkestävyys 
- Suojaa komponentteja märissä olosuhteissa
- Erinomaiset paineekesto ja kulumisen-suoja

Väri: Sininen
NLGI Luokka: 2/3
Sauostusaineet: Litium / Kalsium
Perusöljyn (Mineraali) viskositeetti: @ 40 oC (cSt) 500
Tunkeutuminen: 240-270
Käyttölämpötila-alue: -20-145°C

DIN 51502 KP2/3G-20
ISO 6743-9 L-XBDHB2/3

Pakkaus 12 x 400g

K99 Water Resistant Grease 

K99 on korkealuokkainen, vedenkestävä rasva käytettäväksi teollisuuden ja merenkulun sovelluksiin, joissa 
veden ja kostean ympäristön vaikuttaa voitelu suorituskykyä ja haittaa suojeluun korroosiolta. 
K99 sopii tavallisille ja vierintälaakerit. Potkuriakseleille ym. 

Ominaisuudet:
- Korkea vedenkestävyys
- Hyvä korroosionkestävyys
- Erittäin hyvä tiivistävyys

NLGI Luokka:2/3
Saostusaineet: Kalsium 12 hydroksistearaatti
Perusöljyn (Mineraali) viskositeetti: @ 40 oC (cSt) 110
Tunkeutuminen: 240-260
Öljy Separation (%) 3
Kupari Korroosiotesti: Hyväksytty
Käyttölämpötila-alue:-20-110°C  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Morris Synthetic Chain Lubricant S3403 

S-3403 on synteettinen ketjujen voiteluaine, suunniteltu ja valmistettu 
käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa ja muissa vaikeissa olosuhteissa, 
joissa tavanomaiset voiteluaineet ei riitä takaamaan voitelua. 
S-3403 on sekoitus polyisobutyleeni, esteri ja muita suorituskykyä 
parantavia lisäaineita. 
Erinomainen lämpöstabiilius korkeissa lämpötiloissa, yhdessä alhaisen 
haihtuvuuden ja korkea hapettumisen kestävyys.
S-3403 tarjoaa erinomaisen voitelun äärialueilla, ja todella hyvä 
vedenkesto. 

Suositellaan ketjuille/kuljettimiin jotka työskentelevät korkeissa 
lämpötiloissa ja vaikeissa olosuhteissa. 
Erityisesti duplex tai triplex rullaketjut.

Käyttölämpötila-alue:-20 to 375°C

Morris MCT Liquid 

MCT Liquid on kehittynyt suurpainerasva metallin leikkaamiseen ja kaikenlaiseen 
käsin työstöön. 
Suurpaineominaisuudet tekee siitä erittäin tehokkaan vaikeita materiaaleja 
työstettäessä,  kuten ruostumatonteräs ym.
MCT Liquid sopii erityisesti käytettäväksi koneissa, joissa ei ole automaatista 
työsöneste syöttöä.

Pakkaus: 500ml

Terralus AIR-O-LUBE Air Mist Coolant 

Terralus AIR-O-LUBE on luonnon kasviöljyistä valmistettu 
kierteytysneste. Siihen on lisätty suorituskykyä parantavia 
lisäaineita.  Alhainen myrkyllisyys ja helposti biohajoava.

Ominaisuudet / Edut
• Erittäin taloudellinen • Myrkytön voiteluaine
• Helposti Biohajoava • Liuotinvapaa
• Kloorivapaa

Käyttökohteita: Putkien sahaus, reitittäminen, kierteytys ja jyrsintä

Pakkaus: 5 litraa
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