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LUKOIL SIGNUM C 2-100 

Kalciumzsír általános alkalmazásokhoz 

Jóváhagyások Megfelel a követelményeknek 

  DIN 51502 

 DIN 51825 – K 2 C-30 

 ISO 6743-9 L-XCAHA2 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM C 2-100 egy kiváló minőségű, kalciummal szappanosított gépzsír univerzális használatra. A kiváló vízállóság és a korrózióvéd-
elem még víz bejutása esetén is garantálja a megbízható kenést és az alkatrészek védelmét. A kémiai ellenállásnak köszönhetően az alkatrészek 
élettartama meghosszabbodik még tengervíz, lúgok és savas hatások esetén is. A karbantartási és beszerzési költségeket csökkenti a kenőanyag 
élettartama, amely az oxidációs ellenállásnak köszönhetően javult. A hosszú csővezetékeken keresztüli szállíthatóság lehetővé teszi a központi 
kenőrendszerekben való alkalmazást. 

A LUKOIL SIGNUM C 2-100 alkalmas építőipari gépek, haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek sikló- és gördülőcsapágyaihoz, víz- és lúgszi-
vattyúkhoz, szennyvíztisztító telepeken és vízbehatolással járó ipari használatra, valamint alacsony hőmérsékleten történő csapágykenéshez. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Sikló- és gördülőcsapágyak 

 Víz jelenléte 

 Víz- és lúgszivattyúk 

 Szennyvíztisztító telepek  

 Vízzel érintkező ipari alkalmazások 

 Központi kenőrendszerek 

 HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 
Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból eredő kopást 
TENGERVÍZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 
Lehetővé teszi a nedves körülmények közötti alkalmazást 
MAGAS OXIDÁCIÓS ELLENÁLLÁS 
Meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát és csökkenti a karbantartási és beszer-
zési költségeket 
KÉMIAI ELLENÁLLÁS 
Ellenáll a savas és bázisos környezeti körülményeknek 
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETI TULAJDONSÁGOK 
Megbízható védelmet nyújt alacsony hőmérsékleten 

  

A termék neve a megrendelésben:  zsír, LUKOIL SIGNUM C 2-100, 589750 

Jellemző tesztadatok 
A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, és azokat a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatják. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH 
fenntartja. 

Tulajdonság Vizsgálati módszerek Egység Érték 

Jelölés  DIN 51825   K 2 C-30 

Jelölés  ISO 6743-9   L-XCAHA2 

Szín    Világosbarna 

Üzemi hőmérsékleti tartomány   °С -30 és +60 között 

NLGI konzisztenciaosztály  DIN 51818   2 

Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)  ISO 2137 mm/10 265-295 

A bázisolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 100 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 96 

Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 2600 

Kopáskontúr (4 golyós teszt) ASTM D2266 mm 0,72 
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