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LUKOIL DRILL DL 18 
 

Bezchlorový řezný olej s nízkou viskozitou, připravený na bázi vysoce 
kvalitního základového oleje, polosyntetických složek a vysoce účinných 
aditiv 

 

SCHVÁLENÍ  

 

SPLŇUJE POŽADAVKY   

 
 

 

POPIS PRODUKTU 

LUKOIL DRILL DL 18 je bezchlorový řezný olej s 

nízkou viskozitou, vyrobený z vysoce kvalitních 
základových olejů, polosyntetických složek a vysoce 
účinných aditiv. 

LUKOIL DRILL DL 18 charakterizuje vynikající 

schopnost absorpce tlaku. Obsahuje aditiva, jejichž 
složení bylo optimalizováno na základě dlouhodobých 
praktických zkoušek, a dále podíl polosyntetických 
základových olejů pro dlouhou provozní životnost 
řezných nástrojů a vodicích lišt.  

Vysoká vyplachovací účinnost zajišťuje rychlé 
odstraňování třísek z místa řezání. Nabízí vysokou 
ochranu proti opotřebení ve spojení s bezpečným 
mazáním vodicích lišt polárními aditivy a vysokou 
kvalitou povrchu obrobků i při obrábění velmi tvrdých 
speciálních slitin.  

LUKOIL DRILL DL 18 díky novému základovému 

oleji v kombinaci s minerálním/hydrokrakovým olejem, 
mazivu a prvkům pro snížení tvorby olejové mlhy 
zamezuje tvorbě olejové mlhy a specifického zápachu. 

 

 

 APLIKACE 
 

LUKOIL DRILL DL 18 se úspěšně používá v mnoha 

aplikacích strojového obrábění. Lze jej použít nejrůznějšími 
způsoby, zejména pro hluboké vrtání, a to i v případě 
materiálů náročných na zpracování. 
 
Upozornění! Při zpracování některých neželezných kovů a 

jejich slitin může LUKOIL DRILL DL 18 způsobovat 

změnu zbarvení. Další informace vám sdělí náš specialista 
na maziva. 

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE 

VLASTNOST Jednotky Testovací metoda LUKOIL DRILL DL 18 

Hustota při 15 °C kg/m³ DIN 51757 867 

Bod vzplanutí  °C ISO 2592 > 190 

Viskozita při 40 °C mm²/s DIN 51562/T1 17,5 

Viskozita při 100 °C mm²/s DIN 51562/T1 3,9 

Bod tuhnutí °C DIN ISO 3016 <-24 

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci 
povolených odchylek výrobních parametrů. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny. 
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