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LUKOIL LAYER ASPHALT 
 

Inovovaný, biologicky rýchlo rozložiteľný, emulgujúci separačný olej pre 
asfaltovacie práce 
 

SCHVÁLENIA SPĹŇA 
 

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL LAYER ASPHALT je vodou miesiteľný, 
dobre emulgujúci separačný olej, ktorý vďaka svojej 
vysokej polarite zamedzuje nalepovaniu asfaltovej 
zmesi na sklápacie plochy vozidiel, asfaltovacie stroje 
a valce. Vďaka mieseniu s vodou je daná vysoká 
úspornosť.  
 
LUKOIL LAYER ASPHALT môže byť nanášaný 
rozprašovacím zariadením, štetcom, valčekom alebo 
ponorom. 
 
Na základe mimoriadnych vlastností bola oleji 
LUKOIL LAYER ASPHALT rakúskym pracovným 
združením na podporu kvality zapožičaná Rakúska 
značka kvality. 
 
 

 POUŽITIE 
LUKOIL LAYER ASPHALT sa používa v pomere 1:5 až 
1:10 (LUKOIL LAYER ASPHALT : voda) a nanáša sa 
postrekom alebo štetcom na určené miesta. 
 
Pred použitím sa odporúča obalom zatrepať alebo sudom 
gúľať. Pri príprave emulzie do nachystanej vody pomaly a 
za stáleho miešania pridávať LUKOIL LAYER 
ASPHALT. Hotová emulzia by mala byť čo najrýchlejšie 
spotrebovaná, po dlhšom skladovaní (napr. cez víkend) 
musí byť krátko premiešaná. Odporúčaný pomer miesenia 
pre valcovanie je 1:10, inak 1:5. 
 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 
LUKOIL LAYER ASPHALT je postavený na rastlinných 
olejoch a pri odbornom použití biologicky rýchlo 
rozložiteľný. Je absolútne prostý chlóru, PCB a PCT. 
Formulácia s ohľadom na životné prostredie zaručuje 
biologickú rozložiteľnosť z cca. 97% už po 7 dňoch (CEC L-
33-A-93 resp. ÖNORM C 1158) bez výkonnostného 
obmedzenia. 
 
Pozor: Aj keď je pri použití zhodným s určením biologicky 
rýchlo rozložiteľný, musí byť použitý LUKOIL LAYER 
ASPHALT (napr. zvyšok množstva) ako všetky ostatné 
oleje odborne zlikvidovaný. To isté platí pri ropných 
haváriách! 
 
 

TYPICKÉ ÚDAJE 
VLASTNOSŤ Jednotka Skúšobná 

metóda LUKOIL LAYER ASPHALT 

Hustota pri 15 °С kg/m³ DIN 51757 923 
Bod vzplanutia °C ISO 2592 >225 
Kin. viskozita pri 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 36 (konc.) 
Kin. viskozita pri 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 - 
Bod tuhnutia °C DIN ISO 3016 <-18 

 
Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci 
povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International". 
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