
w w w . h e x o l . c o m  
F I Ș A  T E H N I C Ă  

HEXOL LUBE SRL  
Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România 
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com 

HEXOL CA 2 STANDARD 
UNSOARE 

 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL CA 2 STANDARD este o unsoare de uz general pe bază de săpunuri de calciu cu o bună 
stabilitate mecanică şi rezistenţă la apă asigurând o bună lubrifiere şi protecţie. Această 
unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de calciu şi un 
pachet complex de aditivi care asigură o bună protecţie anticoroziune, antioxidare şi 
antiuzură. Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu 
depăşeşte +60 °C şi unde este necesară o bună etanşare împotriva prafului şi apei. Special 
recomandată pentru lubrifierea pivoţilor şi  îmbinărilor în echipamente agricole şi industriale 
unde apa şi praful sunt prezente din abundenţă. 

CARACTERISTICI  
- corespunde specificaţiei ISO 6743-9: L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2C-20; 
- are o bună rezistenţă la apă; 
- bune proprietăţi de lubrifiere; 
- bune proprietăţi de etanşare; 
- asigură o bună protecţie anticoroziune de lungă durată; 
- are o bună stabilitate mecanică. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depăşeşte 
+60 °C şi unde este necesară o bună etanşare împotriva prafului şi apei, unde încărcările şi 
vitezele sunt moderate. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Aspect                                                                                           maro, omogen 
Punct de picurare [°C]   85 
Penetraţie 60 St. la 25°C [0,1 mm]   280 
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)   trecut 
Coroziune la 60 °C / 24 h (cupru) [grade]   1 
EMCOR test [grade]   1 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


