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AR8300 Severe Duty Biodegradable Grease 
Biodegradowalny smar do ekstremalnych obciążeń 

 

OPIS:  
 

Kompleksowa nanoceramiczna technologia regeneracyjna i ochronna 

AR8300 to 10 lat badań rozwojowych zwieńczonych wynalezieniem formuły ponad tuzina 
starannie dobranych składników, których rozmiary cząstek zredukowano do nanometrów. Bazę 
smaru stanowi najwyższej na świecie jakości 100% syntetyczny olej PAO Durasyn 148 wybrany 
ze względu na jego wyjątkowe właściwości w skrajnych temperaturach.  

AR8300 to najnowszej generacji technologia regeneracyjna odbudowująca zniszczone obciążone 
węzły tarcia. Nanocząstki wspólnie tworzą wiązania jonowe na powierzchni metalu bazowego 
budując 5-krotnie twardszą powłokę od niego samego o zadziwiająco niskim współczynniku 
tarcia rzędu 0,003 czyli nawet 10-krotnie niższym od nanotechnologicznego WS2. 

AR8300 tworzy nową ochronną i rekordowo trwałą powłokę na regenerowanym metalu 
eliminując korozję, kruchość wodorową oraz mikro wżery. 

AR8300 pozwala na wydłużenie okresu wymiany smaru nawet 3-6 krotnie lub więcej i pozostaje 
aktywny nawet poddawany ekstremalnym obciążeniom rzędu 1,813,000 PSI. W zamkniętych, 
szczelnych aplikacjach jak przekładnie lub turbiny wiatrowe może służyć nawet do 6 lat. 

AR8300 to absolutnie przełomowe osiągnięcie w dziedzinie trybologii i redukcji tarcia 
przewyższające właściwościami Krytox i wiele innych droższych produktów. 

AR8300 to sprawdzony najlepszy smar do ekstremalnych środowisk pracy, najwyższych 
temperatur i największych obciążeń. Sprawdzony w przemyśle, transporcie drogowym  
i kolejowym, motorsporcie, ciężkim sprzęcie wydobywczym i morskim, energetyce i wielu 
innych dziedzinach. 

Zalety / Korzyści 
 

• Regeneruje elementy częściowo zużyte na skutek tarcia 
• Wydłuża przydatność mechanizmów, łożysk i praktycznie eliminuje zużycie 
• Pozwala na wielokrotne wydłużenie interwału wymiany smaru (3-6x lub więcej) 
• Czyści powierzchnie, eliminuje korozję, mikro wżery i kruchość wodorową 
• Wykazuje bardzo wysoką odporność na zmywanie wodą (0,05) 
• Tworzy wiązania jonowe na powierzchni metalu bazowego budując 5-krotnie twardszą powłokę  
• Obniża ilość ciepła generowanego przez węzły tarcia 
• Ekstremalnie obniża tarcie - współczynnik tarcia (COF) = 0,003 
• Wytrzymałość termiczna nanoceramicznej powłoki rzędu 2000°C 
• Obniża zapotrzebowanie pracujących urządzeń na energię 
• Przywraca sprawność urządzeń i podwyższa osiągi 
• Podwaja czas użyteczności elementów kolejowych poddawanych najwyższym obciążeniom 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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Wyniki testu Falex Pin & Vee Test: 
 
W porównaniu do poprzedniej formuły nanoceramicznej: 
 
• Obniżenie współczynnika tarcia (COF) z 0,014 do 0,003 (4,5-krotnie) 
• Redukcja zużycia z Ih=6.3x10 -8 do 2.3x10 -8 (3-krotnie) 
• Wyższa wytrzymałość na obciążenia z pcr=7,35MPa do pcr=14,40 MPa (2-krotnie) 

 
 

Dostępne opakowania: 
 
15g strzykawka 
100g słoik 
400g tuba 
35lb (15,88kg) wiadro 
400lb (181,4kg) beczka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zasady bezpiecznego składowania i stosowania: 
 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu z daleka od źródeł ognia i ciepła. Zapewnić 
odpowiednią wentylację podczas dozowania. Unikać wdychania oparów. Nie połykać. Unikać 
kontaktu ze skórą. Chronić oczy. W przypadku zanieczyszczenia oczu obficie płukać wodą.  
W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia  
lub objawów podrażnienia oczu lub skóry koniecznie zasięgnąć porady lekarza.  

Specyfikacja: 

Ciężar właściwy:        0,960g/cm3 
Klasa NLGI:               #2 
 
Opatentowana kompozycja  
nano komponentów:  
SiO2  42 %  
Al 2O3  1.95 %  
TiO2  0.11 %  
Fe2O3  3.50 %  
MnO  0.09 %  
MgO  38.0 %  
CaO  0.30 %  
Na2O  0.30 %  
inne  14.65 %  
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