
                                      
  

AGIP SP GREASE LC         

 
AGIP SP GREASE LC sunt unsori multifuncţionale, pe bază de săpun complex de litiu, cu puncte de picurare şi 
stabilităţi mecanice foarte ridicate, aditivate antioxidant, antirugină şi EP (Extremă Presiune), formulate pentru 
utilizări la temperaturi şi încărcări  mari. 
 
Caracteristici (valori  tipice ) 

AGIP SP GREASE  LC  1 2 

Consistenţa NLGI * clasa 1 2 

Penetraţie la 25
o
C (ASTM D 217)  mm/10 310 270 

Punct de picurare  (ASTM D 2265) °C 260 260 

Testul Timken (ASTM D 2509) lbs > 45 > 45 

Viscozitatea  uleiului de bază la  40°C mm²/s 200 200 

Notă: (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute - USA 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Unsorile AGIP SP GREASE LC sunt caracterizate prin puncte de picurare foarte înalte, astfel încât pot fi 
folosite la temperaturi ridicate. Datorită proprietăţilor antioxidante, pot fi utilizate timp îndelungat la 
temperaturi şi forfecări mecanice mari. Îndeplinesc cerinţele specificaţiei SKF R2F (procedura la 150

o
C). 

* Produsele au foarte bune proprietăţi antirugină şi antiuzură, fără să fie agresive faţă de cupru şi aliajele 
sale. Posedă o bună aderenţă la suprafeţele metalice, rezistând astfel îndepărtării prin vibraţii. 
* Prezenţa aditivilor EP şi antiuzură asigură formarea unei pelicule de lubrifiere capabile să reziste la şocuri 
importante în prezenţa unor viteze de alunecare ridicate. 
* Unsorile AGIP SP GREASE LC sunt rezistente la apă, astfel încât pot fi folosite în atmosferă umedă şi în 
contact cu apa. 
 
Utilizări 
* Unsorile AGIP SP GREASE LC sunt special formulate pentru a putea fi utilizate la temperaturi ridicate şi 
încărcări mari (EP). Dau rezultate foarte bune la lubrifierea lagărelor (cu alunecare şi rostogolire) şi altor 
componente care funcţionează în condiţiile unor încărcăi mari şi temperaturi între -20

o
C şi 150

o
C (cuplaje, 

lagărele maşinilor de hârtie şi laminoarelor etc.). 
* Produsele răspund cerinţelor speciale întâlnite în industria siderurgică unde unsoarea trebuie să asigure 
lubrifierea la temperaturi ridicate şi în prezenţa apei. 
* Unsoarea AGIP SP GREASE LC 1 poate fi folosită şi în sistemele de ungere centralizate. 
 
Specificaţii 
În concordanţă cu standardele ISO şi DIN, unsorile AGIP SP GREASE LC sunt clasificate astfel: 
 AGIP SP GREASE LC   1   2 
 - ISO     L- X – BDHB 1 L – X BDHB 2 
 - DIN 51502    KP 1 N – 20  KP 2 N - 20 


