
 

9.10.2015, Strana 1/3 
* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze 

 

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com. 

 
LUKOIL Lubricants Europe GmbH 
Uferstrasse 8 
1220 Vienna,  Austria 

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

 

member of: 

 

 
 

 

 

LUKOIL GROTAN OK 
 

Konzervační prostředek pro technické produkty 
 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL GROTAN OK je konzervační prostředek pro 

technické produkty, působí baktericidně a poskytuje 

široké, vyvážené spektrum účinků (včetně bakterií 

redukujících sírany). 

 

LUKOIL GROTAN OK vykazuje zdokonalenou 

dlouhodobou působnost s okamžitým nástupem účinku 

a prokazatelně působí proti mykobakteriím. 

 

LUKOIL GROTAN OK má dobré antikorozní 

vlastnosti a neobsahuje dusičnany, nitrozující činidla a 

organicky vázaný chlór (nezvyšuje hodnotu AOX). 

 

Produkt LUKOIL GROTAN OK kromě toho poskytuje 

methylenbiosoxazolidin s optimalizovanými pachovými 

vlastnostmi. 

 POUŽITÍ 
Přesné dávkování by mělo být stanoveno prostřednictvím 

zátěžového testu konzervačního prostředku. Dbejte na 

bezpečné používání biocidního prostředku. Před 

použitím si vždy přečtěte označení a informace o 

produktu. 

 

LUKOIL GROTAN OK je určen ke konzervaci vodou 

ředitelných chladicích maziv, koncentrátů chladicích maziv 

a dalších technických emulzí. 

 

LUKOIL GROTAN OK je zcela rozpustný ve vodě i ve 

většině polárních organických rozpouštědel. 

 

LUKOIL GROTAN OK lze aplikovat při hodnotě pH v 

rozsahu 8–11 a při teplotě do 80°C. 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA (fyzikální a chemická) 

VLASTNOST Jednotka Zkušební metoda LUKOIL GROTAN OK 

Hustota při 20 °C g/ml DIN 51757 1,080–1,120 

Bod vzplanutí COC °C ISO 2719 > 100°C 

Počátek varu °C - > 100°C 

Index lomu při 20 °C - - 1,476–1,493 

Výtoková doba při 20 °C s DIN 53211 cca 180 

Rozpustnost ve vodě při 20°C - - v každém poměru 

Obsah VOC % Dle RL 2004/42/ES 93 

Barva - - bezbarvý – světle žlutý 

Skupenství - - kapalina 

Zápach - - po aminech 

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených 
odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International". 
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DOPORUČENÍ OHLEDNĚ DÁVKOVÁNÍ 

VLASTNOST Jednotka 
LUKOIL GROTAN OK 

g/kg % 

Vodou ředitelná chladicí maziva g/kg, resp. % 1,0–1,5 0,10–0,15 

Technická emulze g/kg, resp. % 1,0–1,5 0,10–0,15 

Koncentráty chladicích maziv  

[1,5 g/kg (0,15 %) v konečném ředění] 
g/kg, resp. % 20–40 2–4 

Systémový čistič  

[1,0–1,5 g/kg (0,10–0,15 %) v konečném ředění] 
g/kg, resp. % 100–150  10–15 

 

DALŠÍ POKYNY 
V zájmu prevence vývoje škodlivých zárodků a předcházení související degradace konzervačního prostředku už od samého 

začátku doporučujeme přidávat produkt LUKOIL GROTAN OK do čerstvého chladicího maziva. Další dávkování se 

provádí v závislosti na výsledném stavu chladicího maziva v týdenních nebo 14 denních intervalech.  

 

Aplikace produktu LUKOIL GROTAN OK by měla probíhat na místě s dostatečným vířením, zajišťujícím  jeho optimální 

distribuci v systému. Před aplikací nové náplně do zařízení se doporučuje provedení systémového čištění pomocí vhodného 

čističe. 

 

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST 
Účinnost produktu proti následujícím škodlivým zárodkům byla testována dle směrnic DGHM (Německé společnosti pro 

hygienu a mikrobiologii). 

Při určování minimální koncentrace inhibitorů v testu s postupným ředěním byly zjištěny následující hodnoty (MHK, tzn. 

hodnoty min. koncentrace inhibitorů v % produktu): 

Bakterie (gramnegativní) MHK 

Alcaligenes faecalis 0,075 

Enterobacter gergoviae 0,100 

Escherichia coli 0,050 

Klebsiella pneumoniae 0,050 

Mycobacterium terrae <0,075 

Myctobacterium immunogenum <0,075 

Proteus mirabilis 0,100 

Pseudomonas aeruginosa 0,050 

Pseudomonas fluorescens 0,050 

Pseudomonas putida 0,050 

Bakterie (grampozitivní) MHK 

Stapyhlococcus aureus 0,050 

Bakterie redukující sírany MHK 

Desulfovibrio desulfuricans 0,050 

Kvasinky MHK 

Candida albicans 0,200 

Rhodotorula mucilaginosa <0,025 

Saccharomyces cerevisiae 0,050 

Plísně MHK 

Alternaria alternata 0,050 
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Aspergillus niger 0,050 

Aspergillus oryzae 0,100 

Fusarium oxysporum 0,100 

Penicillium funiculosum <0,025 

Penicillium expansum 0,050 

Trichoderma viride <0,025 

 

DLOUHODOBÉ PŮSOBENÍ 
LUKOIL GROTAN OK vykazuje v testu BOKO o 50–75 % lepší dlouhodobou účinnost než srovnatelné N-formaldehydy. 

Inokulace se provádí s využitím standardní smíšené suspenze, která obsahuje bakterie, kvasinky i plísně. 

 

MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA (v ojedinělých případech je třeba 

otestovat slučitelnost) 

 Dobře slučitelné Je třeba se vyvarovat 

Koncentrát Nerez, ocel, polypropylen, polyetylen, 

polytetrafluoretylen (PTFE) 

Další plasty a těsnicí materiály, jak je 

uvedeno, PVC (tvrdé) 

Po rozředění vodou  

(0,15 %) 
Bez podstatných odchylek oproti vodě Materiály neslučitelné s vodou 

 
 

Další informace: 

Při styku s barevnými kovy nebo jejich slitinami může při použití chladicích maziv bez obsahu inhibitorů pro barevné kovy 

dojít k zabarvení povrchů, ošetřených produktem LUKOIL GROTAN OK. Z předložených výsledků zkoušek lze vyvodit, 

že LUKOIL GROTAN OK nemá prakticky žádný negativní vliv na materiálovou kompatibilitu konzervovaného média. 

 

Ekologické informace: 

Všechny složky produktu LUKOIL GROTAN OK jsou při dostatečném zředění biologicky odbouratelné. Dle zkušeností 

nenarušuje zředěný roztok přípravku LUKOIL GROTAN OK řádný provoz obecních čističek. LUKOIL GROTAN OK 

neobsahuje organické sloučeniny chlóru, takže nedochází k zatížení AOX v odpadní vodě. 

 

Poznámky: 

V závislosti na zvolené surovině může docházet k drobným odchylkám barvy a vzhledu. Tyto odchylky však nemají vliv na 

funkčnost produktu. 
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