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Shell Gadus
S5 T460
Yüksek Performansl› Sentetik Poliüre A¤›r Yük Gresi

www.shellandturcas.com

Shell Gadus S5 T460
NLGI 1.5
Renk Açık Kahve
Sabun Cinsi Poliüre
Baz Ya¤ Sentetik
Kinematik Viskozite IP 71
@   40°C cSt ASTM D 445 460
‹fllenmifl Penetrasyon IP 50 295
@ 25°C 0.1 mm ASTM D 217
Damlama Noktas›°C IP 132 250
Pompalanabilirlik ‹yi
(Uzun mesafe)

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Düflük Gres Tüketimi:
Maksimum kulllan›m ömrü ve buhara karfl› direnci 
sa¤lamak için, son teknoloji kal›nlaflt›r›c›lar, yüksek 
kalitede kat›k paketi ve bazya¤lar›n kullan›m›yla silindir
ve merdane yataklar› için gelifltirilmifl olup düflük gres
tüketimi sa¤lar.

✓ Düflük Bak›m Giderleri:
Son teknoloji poliüre kal›nlaflt›r›c›lar ile elde edilen 
mükemmel afl›nma direnci, yataklar›n daha uzun ömürlü
olmas›n› ve de¤iflim oran›n›n düflmesini sa¤lar.

✓ Düflük ‹flçilik Giderleri:
Gresleme aral›¤›ndaki uzamaya ve ar›za sürelerindeki
düflmeye ba¤l› olarak iflçilik giderlerinde önemli 
derecede azalma sa¤lan›r.

✓ Düflük At›k Gres Maliyeti:
Kullan›mdaki azalman›n çevre yarar›na olmas› gibi 
at›k gres maliyetlerinde de azalma sa¤lan›r.

✓ Shell’in uzmanl›¤› ve genifl Shell ürün portföyü sayesinde
maliyetlerde azalma sa¤lar.

✓ Günümüzdeki ve gelecekteki HSE kurallar›n› her zaman
biçimlendiren Shell ürünü Gadus S5 T460 kurflun ve
nitrat içermedi¤i gibi hiçbir sa¤l›k ve güvenlik problemi
yaflatmaz.

✓ Dünyan›n en büyük gres üreticisininin, çok genifl 
uygulamalar için gelifltirdi¤i, performans› kan›tlanm›fl
ürünüdür.

✓ Bu ürünün kullan›m› at›k ya¤lar›n çevreye verdi¤i yükü
düflürür.

UYGULAMALAR

➡ Çelik, Ka¤›t, Alüminyum, Kimya
A¤›r yük ve düflük h›z flartlar›nda çal›flan
düz ve döner elemanlar›n yataklar›nda 
kullan›m, özellikle tam veya yar› 
contalanm›fl elemanlarda.

➡ Rüzgar türbinleri
➡ Konkasör yataklar›
➡ Ka¤›t merdane ve mil yataklar› 

(kuru)
Shell Gadus S5 T460, düflük ve yüksek 
s›cakl›k performans›n›n önemli oldu¤u 
uygulamalar için tavsiye edilir.

ÇALIfiMA SICAKLI⁄I

-30°C /180°C (200°C k›sa süreli)

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden

temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden 

temin edebilece¤iniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih,

26952 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü
Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k
Ya¤ Kategorilerine uygun olarak,
yine ayn› yönetmelikte belirtilen
usül ve esaslar do¤rultusunda,
lisanslı iflletmeler kanal› ile
bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.

POL‹ÜRE
SABUNKALINLAfiTIRICI EPNLGI

1.5
SICAKLIK

-30˚C 180˚C

BAZYA⁄
V‹SKOZ‹TES‹

460

40˚C 100˚C

SU D‹RENC‹
• A⁄IR YÜKLERE

KARfiI KORUMA
• AfiIRI SICAKLIK
• POL‹ÜRE


