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LUKOIL BIOLUBE H 32 
 

Erősen tapadó, környezetkímékő és biológiailag gyorsan lebontható töbcélú 
olaj keringési rendszerekhez és veszteséges kenéshez 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 
 

SPECIFIKÁCIÓ & 
TELJESÍTMÉNYSZINT  
Biológiai lebonthatóság 21 nap után az ON C 1158 
szerint: >90% 

 
 

TERMÉKISMERTETŐ 
A LUKOIL BIOLUBE H 32 vízzel nem keverhető és 
biológiailag gyorsan lebontható. A környezetbe történő 
véletlen kijutás esetén az ásványolaj termékekhez 
viszonyítva lényegesen kisebb terhelést okoz. A 
különösen csekély viszkozitás-hőmérséklet függésének 
köszönhetően még nagy hőmérséklet ingadozások 
esetén is optimális üzembizonságot nyújt egész éves 
szabadban történő alkalmazásnál. A nagy viszkozitás 
index alapján a LUKOIL BIOLUBE H 32 olyan 
kenőanyag igényeknek is megfelel, ahol ISO-VG 22, 32 
és 46 a követelmény. A poláros tulajdonságok nagy 
kenőképességet, jó kopás és korrózió elleni védelmet 
nyújtanak. A LUKOIL BIOLUBE H 32 semlegesen 
viselkedik a tömítésekkel és festésekkel szemben. 
Ásványolaj bázisú kenőaolajokkal összeférhető, de 
környezetkímélő előnyeit csak keverés nélkül tudja 
biztosítani. 

 

 ALKALMAZÁS 
 

Sikló- és görgöscsapágak kenésére és csaknem minden 
veszteséges kenési helyre, mint szállító berendezések, 
nyitott fogaskerék- és lánchajtások, váltók, mező-, 
erdőgazdasági- és építőipari gépek környezetvédelmileg 
érzékeny területeken. 

Figyelem: Bár rendeltetés szerű használatnál biológiailag 
gyorsan lebontható, a használt LUKOIL BIOLUBE H 
32-őt (pl. maradék mennyiségek), mint minden más olajat, 
szakszerűen kell ártalmatlanítani.  Ugyanez vonatkozik az 
olajbalesetekre is! 

Biológiai lebonthatóság 21 nap után az ON C 1158 szerint: 
>90% 

MŰSZAKI ADATOK 
Tulajdonság Mérték-

egység 
Vizsgálati 
módszer LUKOIL BIOLUBE H 32 

    
Sűrűség 15°C kg/m³ DIN 51757 920 
Lobbanáspont COC °C ISO 2592 >300 
Viszkozitás 40°C mm²/s DIN 51562/1 39 
Viszkozitás 100°C mm²/s DIN 51562/1 9,2 
Folyáspont °C DIN ISO 3016 <-9 

 
A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés 
szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát. 
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