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LUKOIL SIGNUM AX 1 

Alumínium-komplex zsír magas vízállósággal 

Jóváhagyások Megfelel a követelményeknek 

  DIN 51502 

 DIN 51825 - KP 1 R-30 

 ISO 6743-9 L-XCGHB1 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM AX 1 egy titán-dioxidot tartalmazó alumínium-komplex zsír, amely kiváló vízállósággal és tapadással rendelkezik. A termék 
termikusan rendkívül ellenálló, és megbízható védelmet nyújt az alkatrészeknek, ami meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti az állásidőt. Az 
oxidáció és a korrózió elleni magas szintű védelem csökkenti a karbantartási és beszerzési költségeket, nem utolsósorban a hosszabb utánkenési 
időközöknek és akár az egész élettartamra szóló kenésnek köszönhetően. Az alkatrészek védve vannak a nedvességtől, lúgoktól és savaktól. 
Hajlítási és nyírási stabilitásának köszönhetően állaga még a legkeményebb igénybevétel esetén is szinte változatlan marad. A központi kenőrend-
szerekben való alkalmazás a hosszú csővezetékeken keresztül történő optimális szállíthatóság miatt lehetséges. 

A LUKOIL SIGNUM AX 1 egy speciális kenőzsír, amelyet járművek, építőipari és mezőgazdasági berendezések, ipari rendszerek kenési pontjain, 
elektromos kéziszerszámok hajtóműzsírjaként, acél- és hidraulika-technológiai berendezések „nedves" kenési pontjain -30 és + 190 °C közötti hő-
mérsékleti tartományban lehet használni. 

Alkalmazás  Előnyök    

 Sikló- és gördülőcsapágyak 

 Széles hőmérsékleti tartományban 

 Víz jelenléte 

 Járművek 

 Építőipari és mezőgazdasági berende-
zések 

 Ipari üzemek 

 Fogaskerékzsír elektromos kéziszerszá-
mokhoz 

 Acélipar 

 Hajók 

 Malmok 

 Szennyvíztisztító telepek 

 Kavics- és zúzottkőüzemek 

 Papíripar 

 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 lúgos környezeti körülményeknek 
KIVÁLÓ MEGBÍZHATÓSÁG 
Vízkiszorító funkció és az alkatrészek megbízható védelme 
SZÉLES HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY 
Stabil alkalmazás -30°C és +190°C közötti hőmérsékleten  
 

  

A termék neve a megrendelésben: zsír LUKOIL SIGNUM AX 1, 589572 

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   KP 1 R-30 

Jelölés  ISO 6743-9   L-XCGHB1 

Szín    fehér 

Üzemi hőmérsékleti tartomány   °С -30 és +190 között 

NLGI konzisztenciaosztály  DIN 51818   1-2 

Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)  ISO 2137 mm/10 280-310 

A bázisolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 220 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 250 

Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N <2000 

Kopáskontúr (4 golyós teszt) ASTM D2266 mm 0,91 
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