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HEXOL LI 2 STANDARD 
UNSOARE 

 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL LI 2 STANDARD este o unsoare de uz general 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, săpun pe bază de litiu şi un pachet complex de aditivi care 
asigură protecţie anticoroziune, antioxidare şi antiuzură. Acest produs poate fi utilizat cu 
rezultate excelente în domeniul de temperatură situat între -25°C şi +110°C. 
 

CARACTERISTICI  
- corespunde specificaţiei ISO 6743-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2K-25; 
- are o bună rezistenţă la apă; 
- menţine o frecare scăzută; 
- asigură o bună protecţie anticoroziune; 
- are o bună stabilitate mecanică. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- unsoare de uz general pentru domeniile automotive, agricultură şi industrial; 
- recomandată pentru lubrifierea rulmenţilor şi a lagărelor care lucrează la viteze şi încărcări   
  medii; 
- poate fi utilizată în sisteme de lubrefiere centralizată unde o unsoare de consistenţă NLGI-2  
  este recomandată. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Aspect                                                                                           maro, omogen 
Vâscozitate ulei de bază la 40˚C [mm²/s]   100 
Punct de picurare [°C]   195 
Penetraţie 60 St. la 25°C [0,1 mm]   285 
Stabilitatea oxidarii la 100 h / 100 °C cădere de presiune [kPa] 25 
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)   trecut 
Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]   1 
Rezistenţă la apă la 90°C [%(m/m)]   1-90 
 

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 


