
Annak ellenére, hogy az itt szereplő információk és adatok jellemzőek a jelenlegi termékre és a specifikációnak megfelelőek, 
kisebb eltérések előfordulhatnak. Az információk pontosságára vagy a termék megfelelőségére vonatkozóan nem vállalunk 
kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Alkalmazással kapcsolatos tanácsok és további információk a műszaki 
ügyfélszolgálatunkon érhetők el. E-mail: OilSupport@gazprom-neft.ru. 12/2017 
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LITHOL-24 
Univerzális Lítium Zsír 
 
A Lithol-24 univerzális, extrém nyomásállóságú ipari zsír magas viszkozitási index-szel rendelkező ásványi olaj és 
egy lítium hydroxy-sztearát sűrítőanyag keverékén alapul, antioxidánsokkal, magas kopás- és vízellenállási 
tulajdonságokkal kiegészítve. Alkalmas különböző típusú csapágyak és fogaskerekek általános ipari kenésére, 
valamint gyakran használatos univerzális autóipari kenőzsírként is. A Lithol-24 megbízható teljesítményt biztosít 
széles hőmérséklet-, terhelés- és sebesség-intervallumon, köszönhetően a magas esésipontjának, a megfelelő 
vízellenállásának és a nyírószilárdságának. A Lithol-24 ajánlott -40°C és 120°C közötti használatra. 
 
Alkalmazások 

 Általános ipari kenéshez széleskörű működési körülmények között, magas hőmérsékleten vagy víz jelenléte 
esetén 

 Forgócsapágyak, elektromotoros csapágyak, vízpumpacsapágyak 

 Különböző autóipari, mezőgazdasági, bányaipari és építőipari alkalmazási területek 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Széleskörű működési körülmények 
Az egészen +120°C-ig történő kiváló teljesítmény hosszabb 
élettartamot tesz lehetővé. Rövidtávú üzem egészen 130 °C-ig 

Nagyszerű oxidáció és mechanikus stabilitás 
Ellenáll az oxidáció okozta lerakódásnak magas 
üzemhőmérsékleten 

Nagyszerű korrózió-ellenállás Hatékony védelem kedvezőtlen körülmények között 

Nagyszerű olajleválasztás 
Megnöveli a tárolókapacitást anélkül, hogy megszakítaná a 
folyamatosságot 

 

 

Alapértelmezett Lithol-24 

DIN 51502 K3K-40 
 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás Lithol-24 

NLGI fokozat  3 

Sűrítő anyag típus  Lítium 

Szín, vizuális vizuális Barna 

Penetráció 25°C-on, 60 törés után, mm/10 ASTM D217 240 

Cseppenéspont, °С ASTM D566 194 

Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40°C-on, mm
2
/s ASTM D445 68 

Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés, N ASTM D2596 1410 

Olajkiválás, wt% ASTM D6184 11 
 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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