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LUKOIL SIGNUM EPX00 
 

Tekuté plastické mazivo obsahující lithné mýdlo schopné odolávat vysokým 
tlakům 

 

SCHVÁLENÍ SPLŇUJE 

DIN 51826 – GP 00 P-30 
 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL SIGNUM EPX00 je tekuté plastické mazivo 

obsahující lithné mýdlo, schopné odolávat vysokým 

tlakům, s vysokou oxidační stálostí a velmi dobrými 

vlastnostmi tečení za nízkých teplot. 

 

LUKOIL SIGNUM EPX00 se vyznačuje vysokou 

mechanickou a tepelnou stabilitou a nabízí spolehlivou 

ochranu dílů, dokonce i za velmi vysokého smykového 

a rázového zatížení a vysokých teplot, prodlužuje jejich 

životnost a snižuje množství prostojů. Nabízí vysokou 

oxidační stálost, čímž prodlužuje životnost plastického 

maziva v převodovkách, snižuje pořizovací náklady a 

náklady na údržbu. 

 

LUKOIL SIGNUM EPX00 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. 

 

LUKOIL SIGNUM EPX00 má viskozitní a smykovou 

stabilitu - stálá konzistence dokonce i v těch 

nejnáročnějších podmínkách, pokles nákladů díky 

delším domazávacím intervalům. 

 

 

 

  
LUKOIL SIGNUM EPX00 je velmi dobře kompatibilní s 

ostatními materiály - dobře slučitelný s těsnícími materiály a 

neutrální chování vůči neželezným a lehkým kovům, 

prodlužuje životnost dílů. 

 

LUKOIL SIGNUM EPX00 je mazivo dobře čerpatelné 

dlouhými potrubími, je velmi vhodné pro centrální mazací 

systémy, redukuje náklady na skladování. 

 
POUŽITÍ 
LUKOIL SIGNUM EPX00 je vhodné pro mazání mazivem 

plněných převodových skříní a převodových motorů 

v průmyslových závodech, ve stavebních a zemědělských 

strojích a průmyslových centrálních mazacích systémech 

s velmi dlouhým potrubím. Provozní teplota se  pohybuje 

v mezích od -35°C do +160°C. 

 

TYPICKÁ DATA 

VLASTNOST Jednotka 
Zkušební 

metoda 
LUKOIL SIGNUM EPX00 

Vzhled ---  měkký / transparentní 

Barva ---  žlutá 

Konzistence NLGI DIN 51818 00 

Bod skápnutí °C DIN ISO 2176 >240 

Otáčkový faktor dn (nD∙dm) mm/min  400.000 

Viskozita základového oleje při 40°C mm²/s DIN 51 562 145 

VKA - zatížení N DIN 51 350-4 2200 

Timken - zatížení lbs ASTM D 2509 50 

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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