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ADDINOL – німецька якість із 1936 року 
Рішення будь-яких проблем із змащуванням

ADDINOL є одним із нечисленних середніх підприємств німецької наф-

тової промисловості, які не належать до великих концернів. Ми маємо 

партнерів у більше ніж 90 країнах і представлені на всіх континентах. 

Наші високоефективні мастильні матеріали є невід’ємними елементами 

конструкції, виконаними на вищому рівні за найсучаснішими техно-

логіями. Вони розроблені й виготовлені за найновішими стандартами 

на багатому традиціями підприємстві хімічної промисловості «Лойна» 

(Leuna) в центральній Німеччині. У симбіозі з двигунами, приводами, 

ланцюгами, підшипниками й гідравлічними системами вони демонстру-

ють все, на що здатні, саме там, де це потрібно.

ADDINOL пропонує розумні рішення, які забезпечують оптимальне 

змащування, не забуваючи про відповідальне поводження з дов-

кіллям. Численні високоефективні мастила нашого виробництва 

вирішальним чином підвищують енергоефективність обладнання та 

двигунів. Вони мають значно триваліший ресурс ніж звичайні продук-

ти й підвищують строк експлуатації змащуваних вузлів.

Як і було завжди, дослідження й розробки належать до числа 
основних напрямків діяльності нашого підприємства.

ADDINOL–– Improve the Performance!
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ADDINOL Високоефективні мастила та пасти – 
різноманітні й продуктивні

Багатоцільові пластичні мастила 
з додаванням або без додавання 
твердих мастильних матеріалів

Рідкі мастила з додаванням або 
без додавання твердих  
мастильних матеріалів

Пластичні мастила для швидкохід-
них підшипників та низькотемпе-
ратурного застосування

Синтетичні пластичні мастила  
для високотемпературного  
застосування

Пластичні мастила для  
спеціального застосування

Пластичні мастила для харчової 
промисловості

Пластичні мастила зі швидким  
біологічним розкладанням

Пасти

Високоефективні мастила ADDINOL гарантують безперебійну роботу 

й експлуатаційну безпеку обладнання. Вони захищають від забруд-

нень і корозії, пом’якшують ударні навантаження, забезпечуючи цим 

тривалий строк експлуатації компонентів.

До того ж вони часто працюють в ускладнених умовах – екстремаль-

ній температурі, високій запиленості або вологості. ADDINOL пропо-

нує асортимент, у якому знайдеться ідеальне рішення практично для 

кожного випадку застосування – дбайливо сформульоване на основі 

відбірних базових олив і високопродуктивних присадок.

З урахуванням зростаючих вимог реальних користувачів і завдяки 

цілеспрямованим технологічним розробкам асортимент ADDINOL 

розширено серією нових мастил із покращеною рецептурою – 

мастилами ADDINOL PLUS. Мастила на основі полікарбаміду, 

ПТФЕ або літієвого мила відзначаються покращеними технічними 

параметрами, у них використовуються базові оливи й присадок 

надзвичайно високої якості. Вони дозволяють розвивати більш ви-

соку потужність, підвищують ККД обладнання та є універсальними 

в застосуванні.



Пластичні мастила ADDINOL

Виріб ADDINOL
Тип

загущу-
вача

Тип 
базової 
оливи

Клас 
NLGI

В’язкість 
базової 

оливи за 
40 °C

Температу-
ра застосу-

вання
(мін./макс.)

Специфікації Маркування за DIN / опис виробу

Багатоцільові пластичні мастила без додавання твердих мастильних матеріалів

Mehrzweckfett L 2 Літієве мило Мінераль-
на олива 2 110 мм2/с -30 °C / +120 °C

Hans Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik GmbH & 
Co. KG, Maschinenbau Scholz 
GmbH & Co. KG.
Відповідає вимогам: 
MB 267.0

L 2: K2K-30 
L 3: K3K-30
Багатоцільове пластичне мастило без EP-присадок 
для промисловості, транспортних засобів, 
будівельних і сільськогосподарських машин з 
помірними умовами експлуатації, висока 
водостійкість.

Mehrzweckfett L 3 Літієве мило Мінераль-
на олива 3 110 мм2/с -30 °C / +120 °C

Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG, Hans 
Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik 
GmbH & Co. KG

EP Mehrbereichsfett 
LM 1 EP Літієве мило Мінераль-

на олива 1 195 мм2/с -30 °C / +130 °C Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG, Waltec 
MaschinenGmbH, Hans 
Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik 
GmbH & Co. KG.
Відповідає вимогам: 
MAN 283 Li-P2,
MB 267.0

LM 1 EP: KP1K-30 
LM 2 EP: KP2K-30 
LM 3 EP: KP3K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування підшипників кочення й ковзання,
 навіть в умовах високого навантаження тиском, 
висока стійкість до старіння.

EP Mehrbereichsfett 
LM 2 EP Літієве мило Мінераль-

на олива 2 110 мм2/с -30 °C / +130 °C

EP Mehrbereichsfett 
LM 3 EP Літієве мило Мінераль-

на олива 3 115 мм2/с -30 °C / +130 °C

Mehrbereichsfett CS 
1 EP Ca-комплекс Мінераль-

на олива 1–2 150 мм2/с -30 °C / +140 °C

KP1-2N-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування сильно навантажених підшипників 
кочення й ковзання. Висока стійкість до води, дуже 
добрий антикорозійний захист і добра придатність до 
перекачування в системах централізованого змащу-
вання. Особливо добре підходить для використання в 
гірничій і металургійній промисловості, універсальне 
мастило для змащування легкових автомобілів.

Hightemp EK 2 Li-комплекс Мінераль-
на олива 2 170 мм2/с -30 °C / +150 °C

Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG, Waltec 
Maschinen GmbH, Hans 
Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik GmbH & 
Co. KG. Відповідає вимогам: 
MAN 284 Li-H2, MB 265.1, 
Volvo STD 1277,18/1277,2

KP2P-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування підшипників кочення й ковзання, на-
віть в умовах високого навантаження тиском і високих 
температур. Підходить для змащування підшипників 
маточин коліс у комерційних і легкових автомобілях.

Addilith EP 2 Літієве мило Мінераль-
на олива 2 200 мм2/с -30 °C / +130 °C MAN 283 Li-P2, MB 267.0, 

Volvo STD 1277, 18

KP2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування підшипників кочення й ковзання, на-
віть в умовах високого та/або ударного навантаження 
тиском, а також вібрацій. Придатне для використання 
в системах централізованого змащування.



Сторінка 5MoS
2
 – дисульфід молібдену

Виріб ADDINOL Тип
загущувача

Тип 
базової 
оливи

Клас 
NLGI

В’язкість ба-
зової оливи 

за 40 °C

Температура 
застосування

(мін./макс.) Специфікації Маркування за DIN / опис виробу

Wear Protect RS 2
Ca-суль-

фонатний 
комплекс

Міне-
ральна 
олива

1-2 220 мм2/с -30 °C / +180 °C

KP1-2R-30
Термостійке багатоцільове пластичне мастило з високою 
несною здатністю, високою водостійкістю й добрими 
антикорозійними властивостями. Ідеальне для несприят-
ливих впливів оточення, як-от кислот, лугів і вологості.

Longlife Grease HP 2
Літій- 

кальцієве 
мило

Міне-
ральна 
олива

2 400 мм2/с -25 °C / +140 °C

KP2N-20
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування підшипників кочення й ковзання, що 
працюють в умовах високого та/або ударного наванта-
ження тиском і вібрацій, а також під впливом вологи, для 
тривалого змащування.

Wear Protect SDE 2 Кальцієве 
мило

Напів-
синте-
тичне

2 800 мм2/с -30 °C / +120 °C

KP2K-30
Пластичне мастило для високих навантажень з надзви-
чайно високою адгезією, дуже високою водостійкістю 
та чудовими антикорозійними властивостями, високою 
здатність витримувати тиск.

Combiplex OG 05
Літій- 

кальцієвий 
комплекс

Міне-
ральна 
олива

0-1 800 мм2/с -30 °C / +140 °C

KPGOG0-1N-30
Ідеальне для опор кочення й ковзання, що працюють від 
високим навантаженням тиском, за високих температур 
у підшипнику, водостійке. Підходить для використання на 
морських нафтогазових промислах.

Багатоцільові пластичні мастила з додаванням твердих мастильних матеріалів

Mehrzweckfett L 2 G
Міне-

ральна 
олива

2 110 мм2/с -30 °C / +120 °C

KF2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з додаванням графіту, з 
добрими аварійними протизадирковими властивостями, для 
промисловості, транспортних засобів, будівельних і сіль-
ськогосподарських машин, із високою стійкістю до старіння.

Mehrzweckfett  
L 2 MO

Міне-
ральна 
олива

2 155 мм2/с -30 °C / +130 °C

KPF2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для зма-
щування підшипників кочення й ковзання, навіть в умовах 
високого навантаження тиском. Допомагає притиранню 
та згладжуванню нових підшипників. Містить комбінацію 
твердих мастильних матеріалів – графіту й MoS2.

Wear Protect  
RS 2 MO

Ca-
сульфо-
натний 

комплекс

Міне-
ральна 
олива

1-2 220 мм2/с -30 °C / +180 °C

KPF1-2R-30
Відмінно підходить для змащування високонавантажених 
підшипників ковзання й кочення, що працюють у несприят-
ливому оточенні, як-от кислоти, луги й вологість. Для калан-
дрів, валків, будівельних машин, насосів, сушарок і пральних 
машин, а також двигунів у будь-якій галузі промисловості, 
водному транспорті та гірництві. З додаванням MoS2.

Additemp BG 1 Бентоніт
Міне-

ральна 
олива

1 500 мм2/с -15 °C / +160 °C

OGPF1P-10
Пластичне мастило для високих навантажень із додаван-
ням графіту на основі неорганічного загущувача. Висока 
здатність до сприйняття тиску, дуже добра адгезія та водо-
стійкість. Підходить для змащування рейкових напрямних, 
напрямних ковзання та відкритих зубчастих приводів.

Grease EP 2 G Літієве 
мило

Напів-
синте-
тичне

2 800 мм2/с -30 °C / +140 °C

KPF2N-30
Пластичне мастило для високих навантажень із додаван-
ням графіту й EP-присадок для змащування транспортних 
засобів, промислового обладнання, а також будь-яких 
систем підшипників, які працюють під екстремально 
високими навантаженнями. Висока водостійкість, стій-
кість до старіння, придатне для використання в системах 
централізованого змащування.

Longlife Grease MG 1 Li-ком-
плекс

Міне-
ральна 
олива

1 1 500 мм2/с -15 °C / +150 °C

KPF1N-10
Змащування великих підшипників кочення з повільним 
рухом, наприклад у валкових пресах, обертових трубча-
стих печах, ротаційних дробарках і валкових тарілчастих 
млинах. Містить графіт і MoS2.



Виріб ADDINOL Тип
загущувача

Тип 
базової 
оливи

Клас 
NLGI

В’язкість ба-
зової оливи 

за 40 °C

Температура 
застосування

(мін./макс.) Специфікації Маркування за DIN / опис виробу

Рідкі пластичні мастила без додавання твердих мастильних матеріалів

Ropeshield DF Ca-комплекс Мінераль-
на олива 0 100 мм2/с -30 °C / +150 °C

Антикорозійне пластичне мастило для змащування й кон-
сервації сталевих і сталево-алюмінієвих тросів. Захисне 
мастило для систем електропередачі. Висока стійкість 
до води.

Fliessfett SGA 600 Натрієве 
мило

Мінераль-
на олива 0 140 мм2/с -30 °C / +100 °C

GP0H-30
Довговолокнисте рідке пластичне трансмісійне мастило 
з EP-присадками. Дуже добра адгезія. Не підходить для 
застосування під впливом води. Для закритих передач зі 
звичайним навантаженням.

Addilith EP 0 Літієве мило Мінераль-
на олива 0 90 мм2/с -40 °C / +120 °C

MAN 283 Li-P 0, 
систем центрального 
змащування компанії 
Groeneveld

GP0K-40
Рідке пластичне мастило з EP-присадками для застосу-
вання в редукторах, мотор-редукторах і герметичних під-
шипниках кочення й ковзання. Підходить для змащування 
комерційних транспортних засобів.

Fliessfett LPG 00 Літієве мило Полі-
гліколь 00 150 мм2/с -40 °C / +150 °C

GPPG00N-40
Рідке пластичне мастило з EP-присадками для застосу-
вання в високонавантажених циліндричних, конічних і 
шнекових редукторах із широким діапазоном температур. 
Добра адгезія. Придатне для використання в системах 
централізованого змащування.

Fliessfett SGR 4-00-9 P Літієве мило Мінераль-
на олива 00 200 мм2/с -30 °C / +120 °C

Waltec Maschinen 
GmbH, Hans Lingl 
Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik GmbH 
& Co. KG

GP00K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування циліндричних, конічних і шнекових редук-
торів. Підходить для пари тертя сталь/сталь. Водостійке.

Fliessfett LIC 000 Літієве мило Мінераль-
на олива 00 – 000 45 мм2/с -50 °C / +120 °C

bielomatik LEUZE GmbH. 
Відповідає вимогам: 
MAN 283 Li-P00, MB 
264.0, MB DBL 6833.00

GP00-000K-50
Рідке пластичне мастило з EP-присадками. Призначене, 
зокрема, для застосування в системах центрального 
змащування комерційних автомобілів. Дуже водостійке.

Рідкі пластичні мастила з додаванням твердих мастильних матеріалів

Haftschmierstoff OG 0 Al-комплекс Мінераль-
на олива 0 1 000 мм2/с -20 °C / +200 °C

Hans Lingl Anlagenbau 
und Verfahrenstechnik 
GmbH & Co. KG

OGPF0S-20
Рідке пластичне мастило з додаванням графіту, з високою 
здатністю до сприйняття тиску, чудовою водостійкістю й 
дуже доброю здатністю до адгезії. Підходить для змащуван-
ня розпиленням. Для великих відкритих зубчастих передач 
у трубних цементних млинах і трубчастих печах для цемен-
ту, кранових установках і важких будівельних машинах.

Combiplex OG 0-2500 Al-комплекс Напівсин-
тетичне 0 2 500 мм2/с -20 °C / +200 °C

OGPF0S-20
Рідке пластичне мастило з додаванням графіту, з від-
мінними аварійними протизадирковими властивостями, 
високою водостійкістю й здатністю до адгезії. Підходить 
для автоматичного змащування розпиленням відкритих 
редукторів, зубчастих вінців і зубчастих рейок, що працю-
ють з великими навантаженнями.

Пластичні мастила для швидкохідних підшипників і низькотемпературного застосування

Arctic Grease XP 2 Кальцієве 
мило

Мінераль-
на олива 2 14 мм2/с -50°C / +100°C Brückner Maschinenbau 

GmbH & Co. KG

K2G-50
Низькотемпературне пластичне мастило з низьким 
пусковим опором.
Підходить також для змащування слабонавантажених швид-
кохідних підшипників за помірних робочих температур.

Longlife Grease HS 2 Li-комплекс ПАО 2 27 мм2/с -60°C / +140°C
Hans Lingl Anlagenbau 
und Verfahrenstechnik 
GmbH & Co. KG

KPHC2N-60
Синтетичне низькотемпературне пластичне мастило з 
EP-присадками й низьким пусковим опором. Підходить 
також для змащування швидкохідних підшипників, 
наприклад, у лінійних приводах, верстатах і текстильних 
машинах.

Multiplex XMK 2 Літій-каль-
цієве мило ПАО 2 32 мм2/с -50°C / +140°C VW-TL 778 A

KHC2N-50
Синтетичне низькотемпературне пластичне мастило з 
низьким пусковим опором. Особливо добре підходить 
для тривалого змащування конструктивних елементів, 
у складі яких є пари матеріалів «метал/пластик» або 
«пластик/пластик», як-от елементи систем центрального 
блокування замків, склопідйомників або зсувних дахів у 
автомобілях.

Синтетичні пластичні мастила для високотемпературного застосування

Wear Protect RS 2
Syn PLUS

Полікар-
бамід

ПАО/
поліефір 2 100 мм2/с -40°C / +180°C Brückner Maschinenbau 

GmbH & Co. KG

KPHC2R-40
Для високих температур, робіт під інтенсивним надход-
женням води, зі змінними навантаженнями та високими 
швидкостями. Ідеальне для тривалого змащування 
електродвигунів, вентиляторів, стрічкових конвеєрів, 
генераторів, кондиціонерів, мийних і пральних машин, 
текстильних машин, сушильних установок на паперороб-
них машинах тощо.
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Hightemp XFT 2 PLUS Полікар-
бамід

ПАО / 
поліефір 1-2 460 мм2/с -30°C / +180°C

Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG
Waltec Maschinen GmbH

KPHC1-2R-30
Для високих температур і навантажень, а також низьких 
обертів, для змащування термічно високонавантажених 
місць посадки підшипників у випалювальних, сушильних 
та обертових трубчастих печах, вентиляторах гарячого 
повітря, витяжних вентиляторах відхідних газів, конвеєр-
них і фарбувальних установках, а також пекарських печах 
і підшипниках вентиляторів.

Hightemp HF 2 PLUS Спеціальний 
загущувач

Суміш 
синтетич-
них олив

2-3 450 мм2/с -20 °C / +200 °C Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG

KFKHC2-3S-20
Високотемпературне пластичне мастило для тривалого 
змащування тихохідних підшипників кочення й ковзання, 
рейкових напрямних і пар тертя з високим потенціалом 
зносу. Дуже добра стійкість до води, кислот і лугів. Висока 
стійкість до тиску, температур і зсуву.

Addiflon Super 2 EP PLUS ПТФЕ ПТФЕ 2 190 мм2/с -50 °C / +260 °C Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG

KPFK2U-50
Дуже висока несна здатність, відмінні антикорозійні 
властивості, найкраща стійкість до окислення та впливу 
робочих середовищ. Придатне до застосування в термічно 
високонавантажених підшипниках ковзання й кочення, 
опорних роликах конвеєрних установок, у камерах для 
сушки лакофарбових покриттів, сушильних і випалю-
вальних печах, тунельних пічних установках, поворотних 
головках тощо.

Addiflon Super 2 EP PLUS ПТФЕ ПТФЕ 1 420 мм2/с -40°C / +280°C

KFK1U-40
Ідеальне для термічно високонавантажених підшипників 
ковзання й кочення, напр. у конвеєрних установках, печах, 
безпарних компресорах, також підходить для підшипників 
кочення рифлених вальців в установках для виробництва 
гофрованого картону. Висока несна здатність, найкращий 
захист від корозії, дуже висока стійкість до окислення та 
впливу робочих середовищ.

Addiflon PFPE Premium 
XH 1 PLUS

ПТФЕ ПТФЕ 2 420 мм2/с -40°C / +280°C Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG

KFK2U-40
Підходить для тривалого та граничного змащування. 
Максимальна несна здатність і відмінний захист від 
корозії. Для застосування в конвеєрних установках, печах, 
безпарних компресорах, також підходить для будь-якої 
запірної арматури, а також для використання в гумовій 
і полімерній промисловості. Дуже висока стійкість до 
окислення та впливу робочих середовищ.

Пластичні мастила для спеціального застосування

Kontaktfett EL-K3 Кальцієве 
мило

Мінераль-
на олива 3 32 мм2/с -30 °C / +80 °C

M3E-30
Дуже водостійке пластичне мастило з добрими анти-
корозійними властивостями для захисту контактних 
матеріалів з умістом міді, що перебувають під дією вологи, 
за помірних температур.

Korrosionsschutzfett 
SW 2

Кальцієве 
мило

Мінераль-
на олива 1-2 100 мм2/с -25°C / +80°C

Відповідає вимогам: 
BW-TL 91050-0066, 
Defence Standard 91-
34/1, NATO G 460, STM 
7420/B

KP1-2E-25
Дуже водостійке пластичне мастило з EP-присадками й 
відмінним антикорозійним захистом, також під дією солоної 
води. Універсальне в застосуванні, наприклад, для змащу-
вання лебідок, гвинтів, шарнірів, нарізних шпинделів й інших 
деталей на газонафтодобувних установках у відкритому 
морі, верфях, яхтах, шлюзах, автомийках та інших подібних 
місцях.

Eco Grease PD 2-120 
PLUS Літієве мило Мінераль-

на олива 2 120 мм2/с -35°C / +140°C Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG

KP2N-35
Для екстремальних тисків, потужних вібрацій, ударних 
навантажень і температурних коливань. Найкращим 
чином підходить для підшипників (вітрових) генераторів, 
високонавантажених підшипників кочення й редукторів, 
мотор-редукторів, роботів-маніпуляторів і друкарських 
пластин. Забезпечує дуже низькі коефіцієнти тертя й 
оптимальний захист від зносу.

Eco Grease PD 2-400 
PLUS Mul

Спеціальне 
літієве
мило

Суміш 
синтетич-
них олив

2 400 мм2/с -40 °C / +160°C

KPHC2P-40
Пластичне мастило тривалої дії для екстремальних тисків, 
потужних вібрацій, ударних навантажень і температурних 
коливань. Найкращим чином підходить для основних під-
шипників (вітрогенераторів), а також високонавантажених 
тихохідних підшипників у будь-якій галузі промисловості.

Eco Grease A 2-500
Літій-каль-

цієвий 
комплекс

Мінераль-
на олива 2 500 мм2/с -20°C / +140°C

GOG2N-20
Для тривалого змащування опор кочення й ковзання, що 
працюють в екстремальних умовах автомобільної та інших 
галузей промисловості. Також в умовах вологості та пере-
падів температури довкілля. Підходить для застосування 
в системах централізованого змащування.
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Granule Grease 2 PLUS Літій-кальцієве 
мило

Мінеральна 
олива 2 415 мм2/с -25°C / +150°C

Granule Grease 2 PLUS: KP2N-20 Granule Grease HT 2: KP1-
2P-10 Пластичне мастило для високих навантажень для 
змащування підшипників кочення й ковзання, що працюють 
під високими та/або ударними навантаженнями, а також 
в умовах вологості й високих температур. Підходить для 
застосування в системах централізованого змащування. 
Використовується, зокрема, для змащування підшипників 
бігунів у пресах для виготовлення деревних пелет.

Granule Grease HT 2 Li-комплекс Мінеральна 
олива 1-2 500 мм2/с -15 °C / +160 °C

Addisil Extemp 2 Літієве мило Силіконова 
олива 2 75 мм2/с -50 °C / +180 °C

Hans Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik GmbH & 
Co. KG, Maschinenbau Scholz 
GmbH & Co. KG. Відповідає 
вимогам: VW-TL 767 X, 
стандарту Bosch RBIN: N28 
F 002 S3F A06

KSI2R-50
Переважно для тривалого й безперервного змащу-
вання пар матеріалів «сталь/бронза», алюмінію, хрому 
й полімерів в умовах високих і низьких температур, а 
також навантаження тиском від легкого до середнього. 
Також підходить для змащування оптичних пристроїв 
і приладів точної механіки, побутової електроніки й 
автомобільного приладдя. Може використовуватися як 
розділювальний і антифрикційний засіб, а також ущіль-
нювальне мастило. Дуже водостійке.

Пластичні мастила для харчової промисловості

Multiplex FD 2 Al-комплекс
Медична 

біла 
олива

2 160 мм2/с -20 °C / +140°C

Реєстрація NSF H1. Сер-
тифіковане як халяльне, 
сертифіковане як кошерне, 
за директивою 21 Управлін-
ня з продовольства і медика-
ментів США, CFR 178.3570

K2N-20
Багатоцільове пластичне мастило без EP-присадок з 
відмінною водостійкістю. Для змащування підшипників 
кочення й ковзання в харчовій, комбікормовій і пакуваль-
ній промисловості.

FG Grease AL 00 Al-комплекс ПАО 00 350 мм2/с -45°C / +160°C

Реєстрація NSF H1. Сер-
тифіковане як халяльне, 
сертифіковане як кошерне, 
за директивою 21 Управлін-
ня з продовольства і медика-
ментів США, CFR 178.3570

GPFHC00P-40
Синтетичне рідке пластичне мастило з EP-присадками, 
з відмінною водостійкістю й широким температурним 
діапазоном використання. Для змащування підшипників 
кочення й ковзання в харчовій, комбікормовій і пакуваль-
ній промисловості.

FG Grease AL 1 Al-комплекс ПАО 1 350 мм2/с -45°C / +160°C

Реєстрація NSF H1. Сер-
тифіковане як халяльне, 
сертифіковане як кошерне, 
за директивою 21 Управлін-
ня з продовольства і медика-
ментів США, CFR 178.3570

FG Grease AL 1: KPFHC1P-40 FG Grease AL 2: KPFHC2P-40
Синтетичне пластичне мастило з EP-присадками. Може 
використовуватися для змащування підшипників кочен-
ня й ковзання в харчовій, комбікормовій і пакувальній 
промисловості. Дуже водостійке. Підходить для роботи 
в умовах високих навантажень і широкому діапазоні 
температур.

FG Grease AL 2 Al-комплекс ПАО 2 350 мм2/с -45°C / +160°C

Реєстрація NSF H1. Сер-
тифіковане як халяльне, 
сертифіковане як кошерне, 
за директивою 21 Управлін-
ня з продовольства і медика-
ментів США, CFR 178.3570

Addiflon PFPE Premium 
FD 2 PLUS ПТФЕ ПТФЕ 2 500 мм2/с -30°C / +285°C

Brückner Maschinenbau 
GmbH & Co. KG, реєстрація 
NSF H1, за директивою 21 
Управління з продовольства 
і медикаментів США 21 CFR 
178.3570

KFK2U-30
Для термічно високонавантажених підшипників ковзання й 
кочення у виробництві продуктів харчування й фармацев-
тичній промисловості. Використовується в автоматичних 
хлібопекарських печах, механізованих лініях із виробни-
цтва хлібобулочних виробів, пічних вагонетках, каландрах, 
напрямних роликах ланцюгових транспортерів тощо.

Addisil FG 23 ПТФЕ Силіконова 
олива 2-3 850 мм2/с -45°C / +200 °C

Реєстрація NSF H1, 
відповідає вимогам чистоти 
директиви 21 CFR 178.3570 
Управління з продоволь-
ства і медикаментів США

MSI2-3S-40
Синтетичне кремнійорганічне пластичне мастило з високою 
термічною та хімічною стійкістю. Підходить для змащування 
запірної арматури, пробкових кранів, ущільнювачів і манжет 
у пивоварінні, виробництві безалкогольних напоїв і фарма-
цевтичній промисловості. Дуже добра сумісність із еласто-
мерами, в т. ч. ЕПДМ-каучуком (EPDM), бутадієн-нітриловим 
каучуком (NBR) і співполімером фтору й каучуку (FKM).

Пластичні мастила зі швидким біологічним розкладанням

Ökosynth
Spurkranzfett Літієве мило Поліефір 00-000 50 мм2/с -30 °C / +80 °C REBS Zentralschmiertechnik 

GmbH

MPE00-000E-30
Рідке пластичне мастило без твердих мастильних ма-
теріалів для змащування гребенів бандажа в стаціонар-
них і мобільних змащувальних пристроях. Підходить для 
поверхонь ковзання й напрямних у будівельних машинах 
і лісогосподарському знарядді.

Ökosynth 
Spurkranzfett G

Кальцієве 
мило Поліефір 000 25 мм2/с -30 °C / +80 °C REBS Zentralschmiertechnik 

GmbH

MFE000E-30
Рідке пластичне мастило з додаванням графіту для 
змащування гребенів бандажа рейкових транспортних 
засобів. Змащування поверхонь ковзання залізничних 
стрілок, тягових і буферних пристроїв.

Ökoplus CA 2 Кальцієве 
мило

Ріпакова 
олія 2 36 мм2/с -20 °C / +80°C

KE2E-20
Пластичне мастило зі швидким біологічним розкладанням на 
основі рослинної оливи для підшипників ковзання й кочення, 
а також поверхонь ковзання за звичайного навантаження. 
Підходить для застосування як консистентне мастило для 
машин і механізмів. Дуже добра адгезія та водостійкість.

Ökosynth Super 2 LE Літієве мило Поліефір 2 100 мм2/с -35°C / +120°C

KPE2K-30
Пластичне мастило зі швидким біологічним розкладанням 
для підшипників ковзання й кочення, що працюють під 
високим, а також ударним навантаженням. Універсальне у 
використанні для будівельних, папероробних машин і вер-
статів, а також у текстильній промисловості. Підходить 
для застосування на точках проточного змащування зі 
втратою мастила. Дуже добра адгезія та водостійкість.
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Пасти

Anti-Seize Paste 23 
White ПАО 2 32 мм2/с -60°C / +250°C

MPF2U-60
Безсиліконова біла паста для монтажних робіт на 
основі білих твердих мастильних матеріалів. Для 
попередження трибокорозії (контактної корозії) на еле-
ментах машин і механізмів, на які діють сильні вібрації. 
Ущільнювальний засіб для прокладок і фланців.

Montagepaste HTP 
700 PG Полігліколь 2 460 мм2/с

-20 °C / +200 
°C (змащуван-

ня твердим 
матеріалом до 

+700 °C)

MPF2U-20
Універсальна в застосуванні, чорна паста для монтажу 
з’єднань «вал-маточина» та змащування гарячих 
нарізних з’єднань. Мастильний матеріал для високих 
тисків і температур у машинобудуванні, для напрямних 
ковзання й напрямних шин. Допомагає притиранню 
підшипників і редукторів.

Meisselpaste Al-комплекс Мінеральна 
олива 2 350 мм2/с -20 °C / +1100°C

MF2U-20
Високотемпературна паста з додаванням мідного по-
рошку й графіту. Підходить для запобігання холодному 
приварюванню, заклинюванню та появі ознак зносу на 
вставних інструментах і змінних втулках. Не призначе-
на для змащування підшипників кочення й ковзання.

Anti-Seize Paste GAL Літієве мило Напівсин-
тетичне 1 220 мм2/с -20 °C / +1200°C

MLPF1U-20
Високотемпературна паста з додаванням тонкодис-
персних кольорових металів. Може застосовуватися 
як засіб, що полегшує загвинчування, монтажний і 
розділювальний засіб, наприклад у машинобудуванні, 
сталеливарних і прокатних цехах, на електростанціях і 
в гірничій промисловості. Не призначена для змащуван-
ня підшипників кочення й ковзання.

Addition White 2 Paste 
PLUS ПТФЕ Поліефір/

ПАО 2 2 500 мм2/с -35°C / +150 °C

MLEHC2N-35
Багатоцільова паста з добрими адгезійними властиво-
стями для металевих, полімерних і керамічних ковзних 
компонентів машин. Добре підходить для запірної арма-
тури водопроводів холодної та гарячої води, пробкових 
кранів тощо, забезпечує звукоізоляцію.

Drawing Lube 35 Поліефір

Водорозчинна, без мінеральних олій, паста для 
волочіння сталевого дроту з обробленою поверхнею 
(фосфатованого, вапнованого, оцинкованого, обмідне-
ного або попередньо витягнутого сухим способом).



Пластичні мастила й пасти – основна інформація 
та поради для практичного використання

Структура пластичних мастил
Пластичні мастила є мастильними матеріалами з консистенцією від 

напіврідкої до твердої, які виготовляються методом введення відповід-

ного загущувача в рідку базову оливу. Експлуатаційні характеристики 

отриманого пластичного мастила залежать як від типу загущувача, 

так і типу та в’язкості застосованої базової оливи. Також певні їхні 

властивості можуть бути покращені доданням присадок та твердих 

мастильних матеріалів.

Типові пластичні мастила містять 70–95 % базової оливи, 3–30 %  

загущувача й 0–10 % присадок. Якщо до складу входять тверді  

мастильні матеріали, їх уміст не перевищує 10 %.

Змащувальні й експлуатаційні властивості пластичного мастила знач-

ною мірою визначаються його основним інгредієнтом – базовою оли-

вою. Температурний діапазон використання визначається стійкістю до 

температури та до окислення, а також точкою застигання. Важливими 

чинниками, які впливають на утворення міцної та стійкої змащувальних 

плівок і передачі крутного моменту мастила у відповідних умовах екс-

плуатації, є в’язкість і в’язкісно-температурна характеристика. Також 

від вибору базової оливи масла для пластичного мастила залежить 

його сумісність із еластомерами. Як базові можуть застосовуватися 

мінеральні оливи (парафінові, нафтенові, вазелінові оливи), синтетич-

ні (полі-альфа-олефіни, складні ефіри, поліалкіленгліколі, силіконові 

оливи, перфторполіефіри) або рослинні. Окрім цього для виготовлення 

пластичних мастил використовуються суміші мінеральних і синтетичних 

базових олив, у результаті чого виникають напівсинтетичні вироби.

Загущувачі впливають, зокрема, на стійкість до дії різних робочих 

середовищ (води, розчинників), механічну стійкість, властивості границі 

розділу середовищ, термостійкість, а також консистенцію пластичного 

мастила. Вони розподіляються на металеві мила (наприклад, літієве, 

натрієве, кальцієве, алюмінієве) та неметалеві (органічні або неорганіч-

ні), які зі свого боку можуть бути простими, змішаними та комплекс-

ними. Яке мило має бути використано, визначається конкретним 

сценарієм застосуванням мастила.

Присадки підсилюють наявні властивості пластичних мастил або 

наділяють їх новими характеристиками. Використовуються, наприклад:

EP-присадки, які покращують несну здатність і захищають поверх-

ню від зносу та пошкодження під час навантаження тиском;

інгібітори корозії та іржавіння;

антиоксиданти, які покращують стійкість до старіння;

добавки, які покращують здатність до адгезії;

гідрофобні добавки, які підвищують водостійкість.

Тверді мастильні матеріали додають до мастил, призначених для ек-

сплуатації в особливо складних умовах та/або коли від них вимагається 

наявність аварійних протизадиркових властивостей. Окрім графіту й 

дисульфіду молібдену (MoS
2
) застосовуються м’які метали (алюміній, 

мідь), а також політетрафторетилен (ПТФЕ/тефлон).

›

›
›
›

›
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Пасти як особливий випадок мастил
Якщо базова олива або базове мастило містить понад 40 % твердого 

мастильного матеріалу, такий продукт називають пастою. Пасти засто-

совуються для тих вузлів, які рухаються дуже повільно, або взагалі не 

рухаються. Якщо їх робот супроводжується ще й екстремальними тисками 

та надзвичайно високими температурами, пасти є слушним вибором, який 

дозволяє змастити вузли обладнання й не допустити їх злипання.

Застосування пластичних мастил
Пластичні мастила застосовуються, передусім, у випадках, коли відсутня 

можливість забезпечити подачу оливи до точок змащування, оскільки 

їх герметизація пов’язана, наприклад, з надмірними складностями або 

витратами.

Вони забезпечують безперебійну роботу й експлуатаційну безпеку 

обладнання, захищають від забруднень і корозії, пом’якшують ударні 

навантаження, забезпечуючи цим тривалий строк експлуатації компо-

нентів. Ті вади, які має змащування рідкими оливами, в певному розумінні 

є перевагами змащування пластичними мастилами. Пластичні мастила 

мають відмінні ущільнювальні властивості, забезпечують високий рівень 

гашення шуму й вібрації, до того ж є економічними в споживанні. Проте 

вони не підходять для відведення температур і не забезпечують видален-

ня бруду й продуктів зносу з точок змащування.

Вибір пластичних мастил
У процесі вибору правильного пластичного мастила для конкретного 

випадку застосування слід враховувати ряд чинників. По-перше, критерії, 

які є визначними для вибору пластичного мастила, випливають як із 

самої області застосування, так і з індивідуальних умов експлуатації, 

як-от температури, частоти обертання, навантаження, строку служби 

мастила тощо. По-друге придатність певного пластичного мастила для 

конкретного виду застосування визначається окремими характеристи-

ками самого мастила — тобто, класифікації за DIN, в’язкості базової 

оливи, використовуваного загущувача, сумісності з матеріалами тощо. 

Не в останню чергу вибір залежить від того, яке пластичне мастило 

застосовувалося в агрегаті раніше — слід уникати змішування мастил, 

загущених різними милами. Інакше це може негативно відобразитися 

на механічній і температурній стійкості, а також консистенції мастила. У 

кожному конкретному випадку придатність до змішування залежить від 

властивостей відповідного мастила, його окремих компонентів  

(присадки також можуть взаємодіяти між собою) і призначення. Тому 

дати якісь поради загального характеру неможливо, ми радимо у кон-

кретному випадку звертатися за консультацією до наших спеціалістів  

із технічних питань.

Маркування пластичних мастил
Пластичні мастила класифікуються, зокрема, на основі 

специфікації стандарту DIN (DIN 51 502). — Див. список і 

пояснювальні приклади на сторінці 12.

Понад 600
найменувань високоефективних мастильних матеріалів – 
слушний продукт для кожного випадку застосування!
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Настанова з визначення й маркування пластичних мастил 
згідно зі стандартом DIN 51502

Область застосування: підшипники кочення, підшипники 
ковзання, поверхні ковзання

Застосовність: з активними речовинами для зниження 
тертя/зносу, підвищення допустимого навантаження

NLGI / клас консистенції: 1

Верхня границя температури застосування +120 °C

Нижня границя температури застосування: -30 °C

Область застосування: підшипники кочення, підшипники 
ковзання, поверхні ковзання

Застосовність: з активними речовинами для зниження 
тертя/зносу, підвищення допустимого навантаження

синтетичні оливи: синт. вуглеводні

NLGI / клас консистенції: 1-2

Верхня границя температури застосування +180 °C

Нижня границя температури застосування: -50 °C

Літерне позначення області застосування

Додаткове літерне позначення застосовності

Додаткове літерне позначення синтетичних олив

Класи NLGI

Додаткове літерне позначення верхньої границі температури застосування

Нижня границя температури застосування

Пенетрація перемішаного мастила
DIN ISO 2137

Класи NLGI Пенетрація перемішаного мастила 
DIN ISO 2137

Підшипники кочення, підшипники ковзання, 
поверхні ковзання

Закриті редуктори

Відкриті редуктори й зубчасті зачеплення

Підшипники ковзання й ущільнювачі

Добавка твердого мастильного матеріалу

З активними речовинами для  
підвищення захисту від корозії та/або  
стійкості до старіння

З активними речовинами для зниження тертя 
й зносу та/або для підвищення допустимого 
навантаження

Синтетичні вуглеводні

Полігліколі

Інші

Органічні ефіри

Перфторовані оливи

Ефіри фосфорної кислоти

Силіконові оливи
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Ідеальна комбінація — лубрикатор PULSARLUBE й  
високоефективні пластичні мастила ADDINOL

Система 
PULSARLUBE

Спосіб
дозаправ-

лення

Резервуар 
для  

мастильного 
матеріалу

Кількість 
точок  

змащування 
на пристрій

Примітки

EX сервісний 
набір 250 мл 1

живлення від батареї, 
функція програмування 
за часом, сертифікат 
ATEX

M сервісний 
набір

250 мл 
500 мл 1-8

живлення від батареї
функція програмування 
за часом

MS сервісний 
набір 250 мл 1-8

живлення від батареї, 
функція програмування 
за часом, синхронізація 
з обладнанням

V/E
однора-
зовий 

пристрій
250 мл 1

живлення від батареї
функція програмування 
за часом

ADDINOL
Пластичне мастило

250 мл 500 мл

EP Mehrbereichsfett LM 2 EP ✓ ✓
Mehrzweckfett L 2 MO ✓
Longlife Grease HS 2 ✓
Longlife Grease HP 2 ✓
Hightemp EK 2 ✓
Ökoplus CA 2 ✓
Multiplex FD 2 ✓
FG Grease AL 1 ✓
FG Grease AL 2 ✓

Розумні помічники PULSARLUBE завжди подбають про надійне й 

рівномірне змащення. Слушна модель автоматичного лубрикатора 

знайдеться практично для кожного випадку застосування. Лубрикато-

ри є економічною альтернативою ручному додатковому змащуванню 

за допомоги шприців. По-перше, як показує досвід, вони дозволяють 

значно економити робочий час, який витрачався на ручне додаткове 

змащування. По-друге, вони допомагають уникнути можливих поми-

лок, які можуть виникнути в процесі ручного додаткового змащування, 

наприклад, недостатньої кількості мастила в підшипнику.

Пластичні мастила ADDINOL  
в сервісному наборі
Лубрикатори PULSARLUBE EX, M і MS застосовуються зі змінними 

сервісними наборами пластичних мастил. До такого набору входять 

наповнений пластичним мастилом пластиковий пакет, запасна 

батарея та протипиловий чохол. Незалежно від тривалості встанов-

леного циклу використовується один сервісний набір на один цикл 

змащування. Після завершення циклу змащування пакет замінюють 

разом із батареєю. Заміна здійснюється без забруднення, швидко й 

економно, та забезпечує надійну подальшу експлуатацію з макси-

мальною потужністю.

Практичні сервісні набори серійно доступні для багатьох видів 

пластичних мастил ADDINOL. Також є можливість замовлення 

одноразових лубрикаторів V і Е без можливості дозаправлення. У 

компанії ADDINOL також можна придбати аксесуари до лубрикаторів 

PULSARLUBE і сервісних наборів ADDINOL, як-от монтажні кутники, 

прогресивні розподільники, підвідні трубки й перехідники. Різноманітні

Системи PULSARLUBE в асортименті 
компанії ADDINOL

Високоефективні мастила ADDINOL 
в сервісному пакеті

готові монтажні комплекти дозволяють легко підібрати необхідні 

запасні аксесуари для кожного конкретного випадку. Детальний опис 

усіх доступних монтажних комплектів наведено в настанові з  

монтажу для систем PULSARLUBE. Цю брошуру й детальну  

інформацію щодо окремих типів лубрикаторів можна отримати на 

замовлення у відділі прикладної техніки ADDINOL.

Додаткова порада:   На замовлення ми постачаємо – за умови 

формування відповідної мінімальної партії – також інші пластичні 

мастила ADDINOL в пакетах. Водночас необхідно враховувати, що у 

вищезазначених лубрикаторах надійно прокачуються тільки мастила 

не вище 2-го класу консистенції NLGI.
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Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL 
представлені в більше ніж 90 країнах і на всіх континентах.

передано через:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Високоякісні пластичні мастила

Ам Гаупттор, 06237 Лойна, Німеччина 
(Am Haupttor, D-06237 Leuna)
Телефон: +49 (0)3461 - 845 – 111
Факс: +49 (0)3461 - 845 - 555
Електронна пошта: info@addinol.de

www.addinol.de
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