
Технічні характеристики продукту

Додатковий захист•
Високотемпературне•
Літій-комплексне, червоне•

Попередні назви: Shell Albida Grease EP 2, Shell Retinax LX 2

Shell Gadus S3 V220C 2
Багатоцільове протизадирне пластичне мастило преміум класу

Shell Gadus S3 V220C – багатоцільове пластичне мастило преміум класу на основі 
високоіндексної мінеральної оливи, яка загущена комплексним літієвим милом. Пакет присадок 
останнього покоління забезпечує відмінну стійкість до окислення при високих температурах, 
протизносні та антикорозійні властивості. Shell Gadus S3 V220C особливо рекомендується для 
навантажених підшипників, які працюють в умовах підвищених температур.

Експлуатаційні якості, Відмінні риси та 
Переваги·Відмінна механічна стабільність в умовах 

вібрації

Консистенція мастила зберігається протягом 

тривалого часу, навіть в умовах сильної вібрації.

·Покращені протизадирні властивості 
Відмінна несуча здатність.

· Хороша водостійкість

Забезпечує тривалий захист навіть при 

наявності великої кількості води.

·Висока температура каплепадіння 

· Тривалий термін служби в умовах високих 

температур

· Ефективний захист від корозії

Запобігає виходу підшипників з ладу внаслідок 

корозії

Область Застосування

· Shell Gadus S3 V220C призначене для змащення

важконавантажених підшипників такого обладнання як:

Ливарне (МБЛЗ)·
Вібраційне·
Гірничодобувне·
Дробильне·
Роликові транспортери·
Автомобільні ступичні підшипники·

Специфікації, Схвалення та Рекомендації

·  ASTM D4950-08 GC-LB

· SEB 18 12 53

Для повного списку схвалень та рекомендацій 

зверніться, будь ласка, до служби технічної 

підтримки «Шелл». 
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Типові фізико-хімічні характеристики

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В 

подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій «Шелл».

Метод Shell Gadus S3 V220C 2
2

Червоний

Літієвий комплекс

Мінеральна

@400C сСт IP 71 / ASTM D445 220

@1000C сСт IP 71 / ASTM D445 19

@250C 0.1 мм IP 50 / ASTM D217 265-295

0C IP 396 240

Задовільна

Показник

Клас по NLGI

Колір

Тип мила

Тип базової оливи

Кінематична в’язкість базової оливи

Кінематична в’язкість базової оливи

Пенетрація після змішування

Температура каплепадіння

Прокачуваність на великі відстані

Кг мінім. ASTM D2596 315

Здоров’я, Безпека та Навколишнє середовище

· Здоров’я та Безпека

При дотриманні правил особистої й виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих 

областях застосування мастило Shell Gadus S3 V220C не становить небезпеки для здоров’я та  загрози для 

навколишнього середовища.

Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованою оливою користуйтесь захисними 

рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом.

Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки продукту, який можна отримати на 

сайті http://www.epc.shell.com

·Бережіть природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте

відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми. 

Додаткова інформація

·Діапазон робочих температур

Діапазон робочих температур від -20°С до 140°С (макс. 150°С)

· Терміни заміни мастила

Для підшипників, які працюють при температурах, наближених до максимально рекомендованих, терміни заміни 

повинні бути переглянуті в сторону скорочення.

· Рекомендації

Рекомендації щодо застосування мастильних матеріалів в областях, які не зазначені в даному інформаційному 

листі, можуть бути отримані у представника фірми «Шелл». 
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Випробування на чотирьохкульковій 
машині тертя, навантаження зварювання 




