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LUKOIL SIGNUM BD2 
 

Ekologické plastické mazivo na bázi lithia a syntetických esterů určené pro 
dlouhodobé mazání 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

DIN 51825 – KP E 2 N-30 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL SIGNUM BD2 je ekologické plastické 

mazivo na bázi lithia a syntetických esterů určené pro 

dlouhodobé mazání. 

 

LUKOIL SIGNUM BD2 se vyznačuje vysokou 

mechanickou a tepelnou stabilitou a nabízí spolehlivou 

ochranu dílů proti opotřebení v náročných podmínkách,  

prodlužuje jejich životnost a snižuje množství prostojů.  

 

LUKOIL SIGNUM BD2 je environmentálně zvučné - 

biologicky rychle rozložitelné, oceněno Ekoznačkou 

Evropské unie, registrační číslo DE/027/024. 

 

LUKOIL SIGNUM BD2 poskytuje velmi dobrou 

ochranu proti korozi a rezavění - garantuje bezpečné 

mazání komponent ve vlhkém a kyselém prostředí, 

prodlužuje jejich životnost. 

 

LUKOIL SIGNUM BD2 nabízí vysokou oxidační 

stálost - možné dlouhodobé či dokonce celoživotnostní 

mazání, redukuje náklady na údržbu a pořizovací 

náklady. 

 

LUKOIL SIGNUM BD2 je charakteristické dobrou 

přilnavosti, která snižuje opotřebení a prodlužuje 

domazávací intervaly, tím snižuje i potřebu údržby. 

 

 
 

  
LUKOIL SIGNUM BD2 se vyznačuje  velmi dobrou 

odolností proti vodě, čímž zaručuje stálé mazání a ochranu 

proti korozi, dokonce i při vniknutí vody do mazaného místa, 

prodlužuje životnost dílů. 

 
POUŽITÍ 
LUKOIL SIGNUM BD2 je plastické mazivo určené pro 

dlouhodobé mazání kluzných a valivých ložisek, které jsou 

vystaveny vysokému zatížení, obzvláště pro systémy se 

ztrátovým mazáním, kde může být očekáván únik maziva do 

vody nebo půdy. Vhodné pro centrální mazací systémy 

v užitkových a kolejových vozidlech, stavebních a 

zemědělských strojích  v dřevařském průmyslu a pro mazání 

vypínačů a zapínačů. Provozní teplota se  pohybuje 

v mezích od -30°C do +120°C. 

 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL SIGNUM BD2 

Vzhled ---  hladký / vláčný 

Barva ---  přírodní, světlá 

Konzistence NLGI DIN 51818 2 

Bod skápnutí °C DIN ISO 2176 >190 

Otáčkový faktor dn (nD∙dm) mm/min  300.000 

Viskozita základového oleje při 40°C mm²/s DIN 51 562 140 

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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