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Mazivá – Mazacie tuky 
 

Verzia:  604/05  

Valvoline
TM

 Semi Fluid Grease 00 
Lítiový tuk s mäkkou konzistenciou pre mazanie ložísk a uzavretých priemyselných prevodoviek, kde 
je vyžadovaný polotekutý mazací tuk. Je vhodný pre automatické mazacie systémy nákladných 
automobilov a v priemysle. 
 

Valvoline Multi Purpose Grease sa dá aplikovať v širokom rozmedzí teplôt, je mechanicky veľmi stabilný a v 
dôsledku hladkej štruktúry je ľahko čerpatelný. 
 
 
Schválenie/Výkonové stupne 

 

NLGI stupeň:2 

SKF Emcor test:                 spĺňa 
DIN 51802 

Korózny test na meď:         spĺňa 
ASTM D-4048 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
 
Vynikajúci výkon  
Produkt maže a chráni za najnáročnejších okolností 
ako je automatické mazanie vysoko zaťažovaných 
ložísk nákladných vozidiel v priemysle.  
 
Dokonalá ochrana  
Semi Fluid Grease 00 chráni proti hrdzaveniu a korózii 
a je odolný proti oxidácii. Tuk má dobrú mechanickú 
stabilitu a tak nedochádza k jeho vytlačeniu z ložísk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikácia 
 
Vhodné pre mnoho aplikácií ako sú:  
Otvorené a uzavreté prevodovky priemyselných 
strojov. 
 
Vhodné pre rôzne vybavenie, ako je: 
automobilové, priemyselné, námorné 
a poľnohospodárske. 
 
Automatické mazacie systémy nákladných vozidiel 
a priemyselných strojov. 
 
Prevodovky poľnohospodárskych sekacích 
zariadení. 
 
Palubné stroje, navijáky, atď.  
 
 
 
 
Multifunkčné univerzálne použitie  
Semi Fluid Grease 00 bol vyvinutý pre také 
spoločnosti, ktoré požadujú produkt pre všeobecné 
mazanie najrozmanitejších strojných zariadení pri 
použití automatického mazacieho systému. 
 
Ťažké pracovné podmienky  
Semi Fluid Grease 00 je možné použiť pre sekacie 
zariadenia v poľnohospodárstve, kde sú prašné 
podmienky. Je vhodný pre stavebné práce a ťažbu. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Semi Fluid Grease 00 

NLGI stupeň 00 

Typ mydla Lítium 

Penetrácia pri 25 ºC.  
ASTM D-217 

400-430 

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC. 
ASTM D-445 

220 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC 
ASTM D-445 

17.5 

Bod skvapalnenia, ºC  
ASTM D-566 

150 min 

Aplikačná teplota °C -25 až +110 

Farba čtmavohnedá 

Textúra hladká 

Merná hustota pri 15,6 ºC 
ASTM D-4052 

0.950 

  

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, 
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