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Valvoline™ Earth LiCal Complex 2

Високоефективне мастило з літій-кальцієвим комплексом для використання в
умовах дуже сильних ударних навантажень в сільському господарстві,
будівництві та у гірничодобувній промисловості. Оптимальний вибір для
працюючих під високим навантаженням відкритих зубчастих передач і областей
застосування з повільними і / або гойдаючими рухами.
Valvoline Earth LiCal Complex 2 - це мастило з літій-кальцієвим комплексом на основі
мінеральної базової оливи з додаванням графіту. Спеціальна система згущенення
забезпечує високу ефективність мастила.

Уровни эффективности
DIN 51502:
ISO 12924:

Області застосування
OGPF2K-20
L-XB(F)CIB2

Консистентні мастила з вмістом графіту не
придатні для роликових підшипників, що
працюють на високих швидкостях; їх не
можна змішувати з мастилами інших типів.

Рекомендоване для змащення (що працюють під
високим навантаженням) відкритих шестерень і
муфт вантажних автомобілів і причепів
Придатне для землерийного устаткування,
наприклад бульдозерів і драглайнов, ведучих
коліс гусеничної техніки, відкритих шестерень,
поверхонь ковзання.
Відбійні молотки по бетону на рукояті
екскаватора. Петлі рукояті екскаватора.
Придатне для гірничодобувної
промисловості.

Відмінні риси і переваги
Чудовий захист
Valvoline Earth LiCal Complex 2 характеризується
високою механічною стабільністю, хорошим
захистом від корозії і чудовою вологостійкість, що
критично важливо у вологих і корозійно-активних
середовищах. Продукт продовжує термін служби
підшипників.

Універсальне призначення
Valvoline Earth LiCal Complex 2 розроблено для
змащення дорожньо-будівельної техніки, що
експлуатується в умовах високих температур і
запиленості, де виплавлення або каплепаденія
приведуть до пошкоджень.

Чудова ефективність
Продукт гарантує захист в найсуворіших умовах,
наприклад при підвищеній вологості. Мастило
забезпечує чудовий захист підшипників від зносу при
високих (Ударних) навантаженнях. У присутності води
зберігається хороша плівка мастила, що запобігає
вимивання.

Суворі умови експлуатації
Продукт можна використовувати в несприятливих
робочих умовах, наприклад в гірничодобувній
галузі.
Завдяки вмісту графіту продукт придатний для
тривалої експлуатації, що дозволяє збільшити
інтервали змащення.
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Keeping the world moving since 1866™
Обслуговуючи більше 100 країн по всьому
світу, Valvoline є провідним учасником ринку,
дистриб'ютором і виробником високоякісних
автомобільних і промислових продуктів і
послуг. Сімейство продуктів включає
автомобільні мастильні матеріали,
трансмісійні рідини, редукторні масла,
гідравлічні рідини, засоби для догляду за
автомобілем, спеціальні продукти,
консистентні мастила і продукти для систем
охолодження.

Відповідність вимогам з охорони здоров'я
і безпеки
Даний продукт не представляє суттєвої
загрози для здоров'я або безпеки при
належному використанні в рекомендованих
цілях і за умови дотримання стандартних
правил особистої гігієни. Наводиться
посилання на паспорт безпеки (SDS), який за
запитом через місцеве збутовий відділення
або через Інтернет за адресою http://
msds.valvoline.com

Для отримання додаткової інформації про
продукти, програми та послуги Valvoline
звертайтеся на веб-сайт
www.valvolineeurope.com

Захист навколишнього середовища
Відпрацьоване масло і мастило слід
здавати в офіційний прийомний пункт.
Дотримуйтесь всіх місцевих законів.
Забороняється зливати в каналізацію, на
грунт або в воду.

Типові характеристики
Стандартні характеристики відносяться до
поточного виробництва. Випускаються в
майбутньому продукти будуть відповідати
специфікаціям Valvoline, однак можуть
виникати відмінності в характеристиках.

Earth LiCal Complex 2
NLGI
Загущувач
Цвет
Текстура
Щільність при 20°C
Температура при нанесенні ºC
В'язкість оливи, мм2/с при 40ºC
В'язкість оливи, мм2/с при 100ºC
Температура каплепадіння, ºC
Навантаження зварювання
(4-ох кульковий тест) кг

2
Літієвокальцієвий
комплекс
Черний
Гладка
1,00
от -20 до +
120
(макс. +130)
460
27
> 260
710

Зберігання
Рекомендується зберігати всі упаковки в
приміщенні. Якщо відкритого зберігання не
уникнути, бочки слід покласти горизонтально,
щоб виключити можливий просочування води
і пошкодження маркування на бочках.
Забороняється зберігати продукти при
температурі вище 60 ° C, під прямими
сонячними променями або при негативних
температурах.

Замінний документ –

Дана інформація відноситься тільки до продуктів, виготовленим в наступних регіонах: Європа

™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований в різних країнах©, 2017
Всі заяви, інформація та дані, представлені в даному документі, вважаються точними і надійними, однак не є гарантією, явною або непрямими,
товарної цінності або придатності для конкретної мети; або затвердженням, явним або мається на увазі, за яке Ellis Enterprises B.V. і її дочірні
компанії могли б нести юридичну відповідальність.

