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HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE 
UNSOARE 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general, de foarte înaltă performanţă, pe 
bază de săpun de litiu complex. Este recomandată pentru lubrifierea organelor mecanice 
care operează la încărcări şi temperaturi înalte, asigurând o protecţie îndelungată. Unsoarea 
este produsă din uleiuri minerale înalt rafinate, săpun litiu complex şi un pachet performant 
de aditivi asigurând foarte bună protecţie la uzură, coroziune şi fricţiune. Asigură ungere 
performantă în condiţii de lucru situate în intervalul de temperaturi -30°C şi +140°C şi cu 
bune rezultate până la +180°C. Asigură o bună etanşare prevenind pătrunderea prafului şi a 
apei. 

CARACTERISTICI  
- corespunde specificaţiei ISO 6743-9: L-XCDEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30; 
- oferă o lubrifiere pe timp foarte îndelungat; 
- excelente proprietăţi EP; 
- foarte bună protecţie împortiva coroziunii, uzurii şi fricţiunii; 
- bună rezistenţă la apă; 
- bună protecţie la lubrifierea mecanismelor supuse vibraţiilor. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE este recomandată pentru lubrifierea mecanismelor, în special  
  rulmenţi, care operează la încărcări şi temperaturi ridicate, timp îndelungat; 
- aplicaţiile tipice sunt rulmenţi care echipează vehicule rutiere şi feroviare, rulmenţi la  
  ventilatoare, electomotoare, ambreiaj, unelte de mână, compresoare şi pompe; 
- este recomandată şi pentru lubrifierea rulmenţilor expuşi la vibraţii. 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Aspect                                                                                           albastru, omogen 
Punct de picurare [°C]   270 
Penetraţie 60 St. la 25°C *0,1 mm+   280 
Test cu 4 bile [N]   2800 
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 79°C *%(m/m)+   2 
 

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 


