
 CERAN XM 460

Unsoare

 Unsoare complexa pe bază de sulfonat de calciu, aditivată extremă presiune, rezistentă la apă şi la  
temperaturi ridicate, “NOUA GENERAŢIE”

APLICAŢII

Unsoare complexă 

multifuncţională pentru 

eforturi mecanice mari, 

Rezistentă la apă.  

Aplicaţii industrial supuse 

la şocuri mecanice, chiar în 

medii ambientale cu 

solicitări severe (apă, praf, 

temperaturi înalte). 

 CERAN XM 460 face parte din seria de unsori pe bază de sulfonat complex de calciu NOUA 
GENERAŢIE conceput de TOTAL Lubrifiants. Noul săpun a îmbunătăţit proprietăţile de 
rezistenţă la acţiunea apei, rezistență termică, capacitate de încărcare mecanică, rezistență 
şi protecţie anticorozive, menţinând în acelaşi timp, o capacitate de pompare foarte ridicată 
şi o bună abilitate de lubrifiere în condiţii de încărcare mecanică foarte mare.

 CERAN XM 460 este potrivită pentru lubrifierea tuturor componentelor mecanice supuse la 
solicitări mari, însoţite de temperaturi ridicate şi şocuri mecanice, funcţionând în condiţii în 
care unsoarea ajunge în contact permanent cu apa (chiar şi apă de mare) , toate acestea 
datorându-se abilităţilor mult îmbunătățite de rezistenţă şi protecţie anticorozive.  

 CERAN XM 460 este potrivită pentru lubrifierea rulmenţilor în fabricile siderurgice 
(maşinile de turnare continuă şi laminoarele de tablă şi profile) şi în industria hârtiei. Ceran 
XM 460, de asemenea, este potrivită pentru lubrifierea preselor de lemn granular dur 
(peletelor) şi în toate aplicaţiile industriale supuse la condiţii severe (umiditate, sarcini 
mecanice mari, temperaturi ridicate, praf…) respectiv industriile minieră şi a cimentului.  

 CERAN XM 460 este potrivită pentru utilizare cu aplicare prin staţii centralizate. 

 În timpul aplicării, trebuie evitată permanent contaminarea unsorii cu praf şi/sau orice tip de 
murdărie. Este preferabilă utilizarea pompelor pneumatice sau a sistemelor cu cartuşe de 
gresare   

SPECIFICAŢII

 ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2 
 DIN 51 502: KP1/2R -25 

AVANTAJE

Unsoare multifuncţională 
pentru solicitări mecanice 
cu însoţite de şocuri.

Rezistentă la temperaturi 
mari. 

Rezistentă la apă. 

Anticorozivă. 

NOUA GENERAŢIE 
permițând utilizarea în 
aplicaţii rotative cu factor 
de viteză foarte mare. 
Absenţa substanţelor 
nocive. 

 NOUA  GENERAŢIE a unsorilor pe bază de sulfonat complex de calciu dezvoltate de  TOTAL 
Lubrifiants permite unsorii CERAN XM 460 să prezinte performanţe funcţionale remarcabile 
chiar la factori nDm foarte înalţi. Această NOUĂ GENERAŢIE păstrează toate beneficiile 
reflectate prin remarcabile capacitate de protecţie anticorozivă, mare durată de viaţă a 
rulmenţilor, foarte bună protecţie mecanică la solicitări ridicate şi rezistență termică foarte 
bună.   

 Excelente proprietăţi antioxidante şi anticorozive, graţie comportamentului chimic al 
sulfonatului de calciu, în mod special în prezenţa apei de mare.  

 NOUA  GENERAŢIE a unsorilor pe bază de sulfonat complex de calciu permite unsorii CERAN 
XM 460, menţinerea performanţelor speciale chiar în cazul unor aplicaţii de viteză mare, în 
care în mod natural unsorile pe bază de poli-uree şi săpun complex de litiu sunt recomandate. 

 CERAN XM 460 nu conţine plumb şi nici un alt metal greu considerat nociv pentru sănătatea 
umană şi mediul înconjurător. 
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INDUSTRIE
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă  riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru comercial, www.quick-fds.com.

Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului CERAN XM 460.  
Pentru conformitate, Director Asistenţă Tehnică TOTAL ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan 



CARACTERISTICI TIPICE METODE UNITĂŢI 
CERAN XM 460
 (valori tipice)

Săpun/îngroşător 

Clasa NLGI,  
Color, 
Aspect, 
Intervalul temperaturilor de funcţionare, 
Vâscozitatea cinematică a uleiului de baza 
la 40°C, 

ASTM D 217/DIN 51 818 
Vizual 
Vizual 

ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71 

- 

- 
- 
- 

°C 

mm²/s (cSt)

Sulfonat complex 
de calciu 

1-2 
Maro 
Neted 

- 25…180 

460 

Stabilitate mecanică
Penetraţia la 25°C, 
Penetraţia după 100 000 de malaxări, 
Testul de Rulare Shell, 100 ore la 80°C, 
Testul de Rulare Shell, 100 ore la 80°C 
 + 10% apă, 

ASTM D 217/DIN 51 818 
ISO 2137 
ASTM D 1831 mod 

ASTM D 1831 mod 

0,1 mm 
0,1 mm 
0,1 mm 

0,1 mm 

280-310 
+21 

0 

-34 

Stabilitate termică
Punct de curgere, 
Separaţia de ulei,  50 ore, 100°C,  
Separaţia de ulei 168 ore, 40°C, 
Stabilitatea la oxidare, 99°C ±0,5°C, 

Căderea de presiune după 100 ore,
Căderea de presiune după 500 ore,

IP 396 
ASTM D 6184 
NF T 60-191 
ASTM D 942 

°C 
% 
% 

psi 
psi 

> 300 
1,7 
1,1 

5 
16 

Proprietăţi anti-rugină
Testul EMCOR, apă distilată, 
Testul EMCOR, apă de mare, sintetică, 
Coroziunea pe cupru, 24 ore la 100°C, 

ISO 11007 
ISO 11007 
ASTM D 4048 

cotaţie 
cotaţie 
cotaţie 

0-0 
0-0 
1b 

Proprietăți anti-uzură şi EP
Diametrul petei de uzură,  
Sarcina la care se produce sudura, 

ASTM D2266 
ASTM D2596 

mm 
kgf 

0.43 
500 

Proprietăţi la temperaturi scăzute
Penetraţia la -20°C  
Presiunea de curgere la -20°C 
Presiunea de curgere la 1400 mbarr 
Torsiunea la -20°C  
          La momentul pornirii  
          După o oră 

ISO 13737 
DIN 51 805 
DIN 51 805 
ASTM D 1478 

0,1 mm 
mbar 

°C 

g*cm 
g*cm 

95 
1160 
-25 

890 
72 

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă  riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru comercial, www.quick-fds.com.

Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului CERAN XM 460.  
Pentru conformitate, Director Asistenţă Tehnică TOTAL ROMANIA – Dr. Adrian Păluşan


