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NYCO  GREASE GN 22 
 
 
 
 
                                    Letectví 

 
 

Víceúčelové syntetické plastické mazivo pro letecké aplikace  
 

  NYCO GREASE GN 22  je plně syntetické, do červena zbarvené, plastické 
mazivo na bázi syntetických  uhlovodíků  zpevněných  anorganickým  jílem. 
Stupeň konzistence NLGI 2. 

 NYCO GREASE GN 22   může  snadno  nahradit  starší  generaci  leteckých 
plastických  maziv  na  bázi  minerálního  základového  oleje , což umožňuje 
snadnější údržbu letadel, bez rizik v následném leteckém provozu. Lze používat 
při teplotách -65°C až +177°C.  
Nelze jej používat v pracovním prostředí s extrémně nízkými teplotami pod -65°C 
a/nebo mazání komponentů ovládaných low-power motory (APU). 

 

 

 

 

 

 G-395    
 XG-293 
 DCSEA 395/B (AIR 4222) 
 MIL-PRF 81322 G 
 DEF-STAN 91-52 Iss.1 Amd.2 

 NYCO GREASE GN 22  je schválen pro použití ve všech letadlech BOEING 
(Servisní informace – Zpráva SIL 12.08.1993), jakožto i v letadlech AIRBUS, 
ATR,  FOKKER,  BOMBARDIER  nebo  EMBRAER,  na  základě  schválení          
MIL-PRF-81322 

 
 
 
 

  

 

 NYCO GREASE GN 22  je navržen odolávat v nejnáročnějších podmínkách 
leteckého průmyslu, včetně vysokých zatížení/vysokých teplot, účinkům vody, 
vyskytujících se např. u ložisek kol. Lze jej používat na mazání mnoha dalších 
komponentů , jako  jsou  řídící systémy , šroubové  zvedáky , letecké  kolíky              
a klouby, nebo  přistávací převodové mechanismy letadel. 

 
 
 

TYPICKÉ PARAMETRY METODY JEDNOTKY   NYCO  GREASE GN 22 

Vzhled Vizuální - homogenní, hladký/máslovitý 

Barva Vizuální - červená 

Viskozita základového oleje při:    

+40°C ASTM D 445 cSt 40 

+100°C ASTM D 445 cSt 7.3 

Bod zkápnutí ASTM D 2265 °C > 300 

Penetrace:  1/10 mm  

Klidová ASTM D 217  273 

Pracovní (60 cyklů) ASTM D 217  283 

Pracovní (100 000 cyklů) FRTM-S-791-313  328 

Separace oleje FRTM-S-791-321 % 5.6 

30h při 177°C  (hmotnost.podíl)    

Mazivost   rýhový průměr 
1 h – 392 N 

Kapacita přenášeného zatížení 
(Mean Hertz) 

ASTM D 2266 
 
ASTM D 2596 

 
m 

daN 

 
0.72 
32.0 
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Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf.hodnoty. Bez. list k dispozici u dodavatele 
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