
VROOAM® MULTIPURPOSE WR
GREASE EP2.5

BESCHRIJVING 
Een Lithium-calcium verdikt smeervet op basis van minerale 
olie. Het vet bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren en EP/
AW additieven. Dit VROOAM product is een state-of- the-art 
EP multipurpose vet, dat kan worden gebruikt in verschillende 
toepassingen binnen bepaalde temperatuurgrenzen en biedt een 
goede bescherming tegen vocht en “uitwassen” door water.

Dit smeervet biedt goede mechanische stabiliteit, hoge  
kleefkracht, soepelheid, goede belastbaarheid en 
corrosiebescherming, waardoor dit product geschikt is voor 
zwaarbelaste lagers in vochtige omgevingen.

TOEPASSING 
VROOAM Multipurpose WR Grease EP2.5 is een hoogwaardig 
multifunctioneel waterbestendig vet dat kan worden gebruikt 
in nautische, industriële en automotive toepassingen. Het vet is 
geschikt voor een breed scala van glijlagers en wentellagers.

PRESTATIENIVEAU 
Dit product voldoet aan de eisen: 
KP2K-10 / KP3K-10; ISO L-XACHB-2/3
NLGI Grade: 2/3

PSYCHISCHE PRODUCTKENMERKEN OP AANVRAAG

Met voortdurend onderzoek en ontwikkeling behoudt VROOAM® LUBRICANTS het recht om de informatie van onze producten te wijzigen om onze klanten de nieuwste technische ontwikkeling te bieden. De gegevens in 

dit productinformatieblad zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld op de vermelde datum, aanvaardt de samensteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en/of onjuistheden in deze informatie, 

vooral wanneer deze worden veroorzaakt door duidelijke typefouten.
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VROOAM® LUBRICANTS heeft passie voor de scheepvaart en het 

open water is ons laboratorium voor het ontwikkelen van technisch 
superieure marine smeermiddelen. Met dank aan onze partners in de 
scheepvaart begrijpen we echt de noodzaak van de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande marine smeermiddelen die verversingsinterval-
len kunnen verlengen en de operationele kosten verlagen. Als Nederland-
ers (Drechstedelingen) begrijpen wij de binnenvaart: Product prestatie, 
duurzaamheid en kosten efficiëntie zit in onze DNA.
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TYPICAL DATA

PROPERTY TEST METHODS TYPICAL VALUE 

NLGI grade DIN 51818 2/3 

Thickener Lithium - Calcium 

Colour Visual Dark brown 

Base oil viscosity, ISO grade ISO 3448 460 

Worked penetration 60w, (mm/10) ASTM D-217 250-275 

Dropping point, ºC ASTM D-2265 >180 

Water resistance, 3h, 90 ºC DIN 51807 / 1 0 

4-ball EP Test, welding load, kg ASTM D-2783 >250


