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LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 

Li-komplex zsír magas hőmérsékleten történő univerzális használatra 

Jóváhagyások Megfelel az alábbi követelményeknek 

  DIN 51502 

 DIN 51825 – KP 2 P-30 

 ISO 6743-9 L-XCEHB2 

 ASTM D-4950 GC-LB 

Termékleírás  

A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 lítium-komplex magas hőmérsékletekhez alkalmas, nagy nyomásfelvevő képességű kenőzsír magasan finomított, 
alacsony párolgású alapolajból, amelyet nagy teljesítményű adalékanyagokkal erősítettek meg, ezáltal javult a kenőanyag hatékonysága. 
A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek és a hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még 
nagymértékű csúszási és ütődési terhelés esetén is. Normál megjelenését és tulajdonságait akkor is megőrzi, ha átmenetileg túllépi a cseppenés-
pontját. 
A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 használható járművek, munkagépek és gyártóberendezések görgős- és siklócsapágyaiban használható. Univerzális 
alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket. Az alkalmazási tartomány -30°C és + 160°C között 
van. A rendkívül jó vízállóság mindig garantálja a megbízható kenést, a lehető legjobb korrózióvédelmet és az alkatrészek hosszabb 
élettartamát. 

Alkalmazás  Alkalmazás    

 Univerzális kenőzsír 

 Siklós- és görgőscsapágyak 

 Járművek, munkagépek és gyártóberen-
dezések 

 Folyamatos működés magas nyomás 
mellett 

 Széles hőmérsékleti tartomány 

 250 és 4600 rpm közötti forgási sebes-
ségek 

 KENÉS TÖBB TERÜLETEN 
Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költ-
ségeket 
HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 
Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból adódó kopást 
TARTÓS KENŐRÉTEG 
Védi a csapágyakat még nagy terhelés és lökésszerű terhelések esetén is 
VÍZÁLLÓSÁG 
Használható kültéri gépeken és járműveken 
Fokozott ellenállás a víz statikus és dinamikus hatásaival szemben 
SZIVATTYÚZHATÓ 
A hosszú csővezetékekben jól szivattyúzható 
KOMPLEX SŰRÍTŐANYAG 
Kiváló mechanikus- és hőellenállás 
KÉK SZÍN 
Az összekeverés kockázata minimális 

  

A termék neve sorrendben: LUKOIL SIGNUM LXP 2- 220, 589525 kenőzsír 

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

Jellemző Vizsgálati módszerek Egység Érték 

Jelölés a DIN 51825 szerint DIN 51825   KP 2 P-30 

Jelölés az ISO 6743-9 szerint ISO 6743-9   L-XCEHB2 

Sűrítőanyag   Lítium-komplex 

Szín    Kék 

Hőmérsékleti tartomány   °С -30 és +160 között 

NLGI konzisztencia-besorolás DIN 51818   2 

Penetráció törés után (vegyes, 60 kettős löket) ISO 2137 mm/10 265 – 295 

Az alapolaj viszkozitása 40°C-on DIN 51562 mm²/s 220 

Cseppenéspont ISO 2176 °С 265 

Terhelés (négygolyós teszt) 25°C-on ASTM D2596 N 3000 

Kopáskontúr (négygolyós teszt) ASTM D2266 mm 0,51 

Réz korrózió ASTM D4048  1b 

 

http://www.lukoil-lubricants.eu/

