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RENOCAL 
FN 745/94

VW (TL 745), BMW ve MAN tarafından onaylı kilit mekanizması ve evrensel gres. Kalsiyum 
sabun esaslı,  su dayanımı ve korozyon dayanımı yüksek greslerdir. Çalışma sıcaklığı -50 °C ile 
+100 °C arasıdır.

RENOLIT 
CA-LZ

Özel kalsiyum sabun esaslı, yüksek performanslı,  uzun ömürlü yapışkan gres . Mükemmel 
korozyon koruması ile su ve tuzlu suya mukavemet. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +120 °C 
arasıdır.  RENOLIT UNIMAX LZ olarak sprey kutusunda da mevcuttur.

RENOLIT 
CX EP SERİSİ

Merkezi yağlama sistemleri ve yüksek gerilimli yataklar için, kalsiyum kompleks sabun esaslı 
gresler. Kimyasal, plastik ve çelik endüstrilerinin yanı sıra madencilik ve taş ocakları için de 
tavsiye edilir. NLGI sınıfı  0, 1 ve 2. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +140 °C arasıdır.

RENOLIT 
CXI 2

Tuzlu suyun olduğu ortamlarda dahi dayanıklı ve korozyon dayanımı yüksek özel kalsiyum 
kompleks sabun gres. Çalışma sıcaklığı -20°C ile +160°C arasındadır.

RENOLIT 
CSX 15

Çok iyi korozyon koruması, kalsiyum sülfat kompleks sabun esaslı ağır iş gresi, NLGI ½. 
Çalışma sıcaklığı -20 °C  ile  +160 °C arasıdır.

RENOLIT 
GP SERİSİ

Lityum sabun bazlı, çok amaçlı gresler. NLGI sınıfı  1, 2 ve 3. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile 
+160 °C arasıdır.

RENOLIT 
MP

Çok amaçlı EP gres. Düşük sıcaklıklar için uygundur. Çalışma sıcaklığı -40 °C  ile +120 °C 
arasıdır.  MB 267.0 onayına sahiptir.

RENOLIT 
LZR 2 H

Ticari araçlar ve iş makinelerindeki otomatik yağlama sistemlerinin yanı sıra, tüm düz ve 
yataklı makaralar için, lityum sabun esaslı, oldukça yapışkan, yüksek kaliteli, uzun ömürlü 
EP gres. Tuzlu suda dahi mükemmel korozyon koruması sağlar. Çalışma sıcaklığı  -30 °C  ile 
+140 °C arasıdır. WILLY VOGEL,  BEKA-MAX  ve LINCOLN merkezi yağlama sistemleri 
üreticileri tarafından onaylıdır.

RENOLIT 
LZR 000

Motorlu araçların, merkezi yağlama sistemleri için, yarı akışkan gres. İş makinalarında, toplu 
taşıma araçalarında, dişli kutuları için dişli yağları. Üreticinin önerilerini dikkate alınız. Çalışma 
sıcaklığı -40 °C ile +110 °C arasıdır.  MAN 283 Li-P 00/000  ve MB 264.0 onayına sahiptir. 
WILLY VOGEL,  DEUTSCHE  TECALEMIT ve LINCOLN merkezi yağlama sistemleri üreticileri 
tarafından onaylanmıştır.

RENOLIT 
H 443-HD 88

Yapışkanlığı arttırıcı katıklar içeren, lityum sabunlu EP katkılı gres. Soğutma ve kesme 
sıvılarına, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır. Sarsıntıya maruz kalan uygulamalar için önerilir. 
Aynı zamanda nemli havalar da kullanılır. Çalışma sıcaklığı  -30°C ile +140°C arasındadır.

RENOLIT 
FEP SERİSİ

Mekanik olarak zor uygulamalarda kullanılan EP katkılı lityum sabun gresler. Çalışma sıcaklığı 
-20°C ile +140°C arasındadır.

RENOLIT 
FAP 502

Düşük hızlarda, çok dolu, düz ve makaralı yataklar için , yüksek baz yağ viskozitesi ile lityum/
kalsiyum sabun esaslı, EP gresler.

RENOLIT 
FG 150

Mekanik olarak zor uygulamalar için, özellikle yataklar, su girişine maruz kaldıysa kullanılan 
grafitli  gres.  İş makineleri için tavsiye edilir. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
FLM SERİSİ

Molibden disülfit (MoS2) içeren, lityum sabunlu gresler, yüksek gerilimli uygulamalar için 
uygundur. NLGI, 0 ve 2. Çalışma sıcaklığı  -20 °C ile +140 °C arasıdır.

RENOLIT 
DURAPLEX EP 2 

Lityum kompleks sabunlu EP içeren çok yönlü gresler. İyi korozyon koruması sağlar. Yüksek 
termal ve mekanik yükler içindir. NLGI seviyesi  00/000, 1, 2 ve 3. Çalışma sıcaklığı -30 °C  ile 
+160 °C arasıdır

RENOLIT 
LX-PEP SERİSİ

Uzun süreli uygulamalar için lityum kompleks sabun bazlı, özel gresler.  İyi korozyon koruması, 
termal ve mekanik stabiliteye sahip, otomobil ve kamyonlardaki tekerlek yatakları ve göbek 
üniteleri için özellikle uygundur. NLGI 1/2, 2  ve 3. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +150 °C 
arasıdır. MAN 284 Li-H 2, MB 265.1 ve ZF TE-ML  12‘ye göre onaylanmıştır.

RENOLIT 
PU FH 300

Düşük hızdaki rulmanlarda kullanılan, poliüre esaslı yüksek sıcaklık gresi. Çalışma sıcaklığı  
-20°C ile +180°C arasındadır.

RENOLIT 
HI-TEMP

Geniş bir aralıktaki sıcaklık uygulamaları yüksek ve düşük sıcaklık gresleri. Tünel fırın 
araçlarının ya da yüksek sıcaklıklı elektrik motorlarının yağlanması içindir.  Baz yağ viskoziteleri 
sırasıyla  100, 220 ve 460 mm²/s, tüm bu aralıktaki greslerin sınıfı: NLGI 2.

Düz ve Makaralı Yataklar (rulmanlar) için  Mineral Esaslı Gresler

ENDÜSTRİYEL 
YAĞLAR VE GRESLER
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RENOLIT 
HLT/RHF

Eskimeye dayanıklı, termal ve mekanik olarak stabil, lityum sabun bazlı gresler,  polialfaolefin 
bazlıdır.  İyi elastomer uyumu. Çalışma sıcaklığı -40/-50  °C ile +140 °C arasıdır.

RENOLIT 
UNITEMP 2

Tamamen sentetik, yüksek sıcaklık gresi.  Çok dayanıklıdır, suya mukavemetlidir ve stabil 
çalışır. -50 °C ile +180 °C arasında,  kısa süreler için  +220 °C sıcaklığa kadar geniş sıcaklık 
aralığında çalışır.

RENOLIT 
AS

Hidrokarbonlara dirençli, yapışkan, kapama gresi.  Mineral yağlar, benzin ve bazı klorlu  
hidrokarbonlar ile  çıkarılamaz. Çalışma sıcaklığı -20 °C ile +140 °C arasıdır.

RENOLIT 
S 2

Yüksek hızlı makaralı yataklar ve/veya düşük sıcaklıklar için, özel ester bazlı gres.
Çalışma sıcaklığı -60 °C ile +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
JP 1619

Mekanik olarak stabil,  düşük sıcaklık gresi.  Yüksek hızdaki yataklar (rulmanlar) için de 
uygundur. NLGI 1,  çalışma sıcaklığı -50 °C ile +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
GL 1

Gürültü bastıran özelliklerle, düşük sürtünme ve düşük aşınma için özel gres. Her tip, düz 
ve makaralı yataklar, dişli kutuları, kılavuz raylar, kayan çatılar, vidalar  vb. içindir. Çalışma 
sıcaklığı -30 °C ile +140 °C arasıdır. Onaylar BMW ve OPEL. Ayrıca RENAX GLEITSPRAY olarak 
sprey kutusunda da mevcuttur.

RENOLIT 
HI-SPEED 2

Yüksek hızlı makine aletlerinin makaralı yatakları ve tekstil makinelerinin milleri için özel gres, 
n x dm  1,4 milyon mm/dk, NLGI 2, çalışma sıcaklığı -40 °C ile +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
FOL 2

İnşaat sektöründe, kayar kalıplar gibi çok yavaş hareket eden, yatak yüzeylerinin yağlanması 
için PTFE içeren, özel gres. Alman Materyal Testi Enstitüsü  tarafından onaylanmıştır. Çalışma 
sıcaklığı  -40 °C ile +140 °C arasıdır.

RENOLIT 
LX-PG 2

Lityum sabunlu, poliglikol-bazlı gres. İyi elastomer uyumu,(EPDM), yüksek EP özellikleri, düşük 
sıcaklıklar için uygundur ve kesme sıvılarına dayanıklıdır.
Çalışma sıcaklığı -40 °C  ile  +160 °C arasıdır. VW TL 52150 tarafından onaylanmıştır.

RENOLIT 
ST-V 2

Kapalı, düz ve makaralı yatakların (rulmanların), geniş bir sıcaklık aralığında, uzun süreli 
yağlaması için sentetik yağ bazlı özel gres.  Çalışma sıcaklığı -40°C ile +160°C arasıdır.

Düz ve Makaralı Yataklar (rulmanlar) için Sentetik Gresler

RENOLIT 
SO-GF SERİSİ

Sodyum sabun esaslı dişli gresleri, iyi aşınma koruması sağlar. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +100 
°C arasıdır. NLG 0 ve 00 seviyelerinde mevcuttur.

RENOLIT 
SF 7-041

Makine aletleri ve iş makinelerin, merkezi yağlama sistemleri için yarı akışkan gres.
Çalışma sıcaklığı -30 °C  ile  +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
DURAPLEX EP 00

Lityum kompleks sabun bazlı yarı akışkan gres. Çalışma sıcaklığı -30 °C  ile +140 °C arasıdır.

Mineral Esaslı Yarı Akışkan Gresler
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RENOLIT LST SERİSİ Yarı akışkan gresler,  NLGI 0 ve 00, poliglikol ve lityum sabun bazlı. İyi elastomer  uyumu 
(EPDM), yüksek EP özellikleri,  düşük sıcaklıklar için uygundur. -30 °C  ile +140 °C arasıdır. 
NLGI 2‘ de ürün gamındadır.

DISCOR R EP 000 Düşük sıcaklıklarda, dişliler ve otomatik yağlama sistemleri içindir, -60 °C  ile +100 °C arasıdır.

Düz ve Makaralı Yataklar (rulmanlar) için  Sentetik Yarı Akışkan Gresler

RENOLIT SI 
300 SERİSİ

Düşük sıcaklık silikon gresleri. Alman  Materyal Test Enstitüsü tarafından köprü desteklerinin 
ve inşaat sektöründe kayar tabakaların ve kalıpların yağlanması için onaylanmıştır. -70 °C ile 
+160 °C arasındadır ve kısa süreler için +200 °C’ de çalışır.

RENOLIT SI 
400 SERİSİ

Ev eşyaları ve ortam sıcaklığında vantilatörün çalışması için, standart  silikon gresleridir. 
Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +180 °C arasıdır.

RENOLIT SI 
511 SERİSİ

Maden ve taş ocaklarında, sıcak hava körüğü ve kurutma alanlarında,  yüksek sıcaklıkta  silikon 
gresler. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +220 °C arasıdır ve kısa süreler için +280 °C’de çalışır.

RENOLIT SI 
700 SERİSİ

Elektriği iletmeyen jel gresler.  Yağlama ve  kurulum gresi olarak da uygundur. Çalışma 
sıcaklığı -40 °C  ile   +180 °C arasıdır ve kısa süreler için +200 °C’de çalışır .

RENOLIT SI HVS 10-8 hPa vakumlara kadar, vakum gresi.

Silikon Gresler

RENOLIT 
ST 9-081/2

Endüstriyel sektörlerde, düz ve makaralı yataklar için, yüksek sıcaklık gresi. STEINMÜLLER 
tarafından, enerji santrallerinde, duman kanalı gaz kapakları için onaylanmıştır.  Çalışma 
sıcaklığı -20 °C  ile +260 °C arasıdır, +280 °C (kısa süreler için).

RENOLIT 
CX-TOM 15

Düşük sıcaklıklarda çalışabilen özel kalsiyum kompleks sabunlu bir gres.  Çalışma sıcaklığı  
-40°C ile +160°C arasındadır.                          

RENOLIT
LX-OS 3

Oldukça yapışkan, ağır iş gresi, paketleme ve bulaşık makineleri gibi titreşimli hareketler 
yapan bileşenler için önerilmiştir. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +140 °C arasıdır.

Düz ve Makaralı Yataklar (rulmanlar) için  Özel Gresler
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PLANTOGEL 
N SERİSİ

Toplam kayıp ve genel gresleme uygulamalarında kullanılır. Örneğin, su arıtma tesislerinde 
kullanım için, hızla biyoparçalanmaya uğrayabilen, kanola yağı bazlı kalsiyum sabunlu gresler. 
NLGI 1 ve 2, çalışma sıcaklığı -20 °C ile +70 °C arasıdır.

PLANTOGEL 
2 S

Düz ve makaralı yatakların yağlanması için, hızla biyoçözünür, sentetik ester bazlı EP’li 
gres,  suya mukavemetli, çalışma sıcaklığı -40 °C ile +120 °C arasıdır. PLANTO MULTISPRAY S 
olarak sprey kutusunda da mevcuttur.

PLANTOGEL 
2 FS

Grafit takviyesiyle, hızla biyoparçalanmaya uğrayabilen, EP’li gres. Çalışma sıcaklığı -30 °C  
ile  +120 °C arasıdır.

PLANTOGEL 
000 S

Motorlu taşıtlar, endüstriyel makineler ve makine araçlarının, merkezi yağlama sistemleri için, 
hızla biyoparçalanmaya uğrayabilen yarı-akışkan EP’li gres. İş makinelerindeki dişli kutuları için 
dişli gresi. Çalışma sıcaklığı -40 °C ile  +120 °C arasıdır. GROENEFELD, MAN 283 Li-P 00/000, 
MB, WILLY VOGEL markalarının merkezi yağlama sistemleri için onaylıdır.

Düz ve Makaralı Yataklar (rulmanlar) için  Çevre Dostu Gresler

RENOLIT 
CX-HT SERİSİ

Yüksek gerilimli sürtünme noktalarının, yüksek sıcaklıklarda yağlanması için, MoS2 ve 
grafit  içeren, kalsiyum sülfat kompleksi sabun bazlı gresler. NLGI 0 ve 2 dişli çarklarının 
yağlanması için tavsiye edilir.  Çalışma sıcaklığı -20 °C ile +200 °C arasıdır. NLGI 2‘ de 
RENOLIT UNILOAD  olarak sprey kutuda mevcuttur.

RENOLIT 
CX TC 1

Özel kalsiyum kompleks sabun bazlı gres, yüksek oranda grafit içerir, açık deniz ve 
madencilikte, vida dişlisi bileşiği olarak kullanılmak içindir, Çalışma sıcaklığı -20 °C ile +200 °C 
arasıdır.

RENOLIT 
LX WHITE 2

Dişliler için lityum kompleks sabun esaslı gresler, çalışma sıcaklığı -30 °C  ile160 °C arasıdır.

RENOLIT 
CHUCK PASTE

Vida dişleri ve kilitleme tertibatını aşındırıcı korozyondan korumak için özel beyaz pasta.
NLGI 2/3.

RENOLIT
WTF 2

Dişli motorları ve plastik dişlilerin yağlanması için, sentetik düşük sıcaklık  gresi, NLGI 2. 
Çalışma sıcaklığı -60 °C  ile  +120 °C arasıdır.

RENOLIT 
ST-FTM SERİSİ

Organik  bazlı, sentetik yüksek sıcaklık gresi.  Plastik enjeksiyon kalıp makinelerinin ejektör-
lerinin ve lastik sıcaklığı basıncı segmentinin yağlanması için kullanılır, NLGI 1 ve 2, çalışma 
sıcaklığı -20 °C  ile  +250 °C arasıdır.

DUOTAC 
ZAHNRADSPRAY

Özel, zift ve asfalt içermeyen, grafit yağlayıcılı, tüm açık dişli, zincir ve zincir dişlileri.
Çalışma sıcaklığı -20 °C  ile  +120 °C arasıdır.

DUOTAC 
ZGO-07

Açık dişli, zincir ve zincir  dişliler için, grafit yağlayıcılı,  yapışkan gres. Korozyona ve aşınmaya 
karşı etkili biçimde mücadele eder. Çalışma sıcaklığı -20 °C  ile +120 °C arasıdır.

Özel Gresler
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