
 

2015.10.09.  1/1 oldal 
* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít 

 

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com 
 
LUKOIL Lubricants Europe Oy 
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 
1220 Vienna - Austria 

+43(1)205 222-8800 
 
www.lukoil-lubricants.eu  
 

 

member of:: 

 

 
 

 

LUKOIL TROYSHIELD SC1 
 

Rendszertisztító egyedi szerszámgépekhez és központi cirkulációs 
rendszerekhez 
 

JÓVÁHAGYÁSOK 
 

SPECIFIKÁCIÓ & 
TELJESÍTMÉNYSZINT 

 

TERMÉKISMERTETŐ 
A LUKOIL TROYSHIELD SC1 nagyaktivitású 
amfoter nedvesítőszer, emulgátorok és 
hexahidrotriazin kombinációja. A LUKOIL 
TROYSHIELD SC1 kiválóan hat baktériumok, 
penészgombák, élesztőgombák ellen és oldja az olajos 
maradékokat, szennyeződés fészkeket, bakteriális 
szennyeződéseket és gombatelepeket. 
A LUKOIL TROYSHIELD SC1 gazdaságos és 
rendkívül csekély szaga van. Továbbá tisztít és biocid 
védelmet nyújt egy lépésben. Az emulgátorok 
megakadályozzák a felhabzást és stabilizálják az 
emulziót. 

 ALKALMAZÁS 
A LUKOIL TROYSHIELD SC1 vízzel kevert hűtő-
kenőanyaggal működő szerszámgépek teljes keringési 
rendszerének tisztítására. A LUKOIL TROYSHIELD SC1-
et minden hűtő-kenőanyag cserénél használni kellene. Az 
alkalmazási koncentráció a berendezés szennyezettségi 
fokától valamint az emulzió korától függ.  

 
1,0% TROYSHIELD SC1 csekély szennyeződésnél 
2,0% TROYSHIELD SC1 mérsékelt szennyeződésnél 
3,0% TROYSHIELD SC1 erős szennyeződésnél 

MŰSZAKI ADATOK  
Tulajdonság Mérték-

egység 
vizsgálati 
módszer LUKOIL TROYSHIELD SC1 

Sűrűség 20 °С kg/m3 DIN 51757 1003 - 1033 
Szag   amin szerű 
Külső megjelenés   tiszta, sárgás-barna folyadék 
pH-érték (2%, 20°C)   9,0 – 9,6 
Oldhatóság   Vízzel minden arányban keverhető 
Lobbanáspont °C DIN 51758 >100 

 

A következő eljárás javasolt 
1. A TROYSHIELD SC1-et az utolsó műszak előtt hozzáadni. 
2. Hatásidő kb. 6 - 8 óra a gép termelésének megszakítása nélkül. 
3. A szűrőket és kilépő nyílásokat a lerakódások felgyülemlésére (gombatelepek és baktérium kolóniák) ellenőrizni kell. 
4. Után öblítés tiszta vízzel. 
5. A berendezés újra töltése előkonzervált hűtő-kenő anyaggal.  

Útmutató 
A terméket az emulzió 7-nél kisebb pH értéke és 52°C-nál nagyobb hőmérséklet esetén ne használja. 

Kezelés és raktározás 
Fagytól védeni. 40°C alatt tárolni. Kezelésnél megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell hordani. További információkat 
a biztonsági adatlapon találhat. 

Raktározási feltételek 
A LUKOIL TROYSHIELD SC1-et fagymentesen kell tárolni, ideális +10 és +30°C között. Ebben az esetben legalább 9 
hónapig eltartható. 
 
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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