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Smar plastyczny  
 

SMAR UNILIT ŁT4 EP 
 
 

Smar litowy zawierający wysokorafinowany olej mineralny oraz pakiety dodatków  
zapewniających wysoką odporność oksydacyjną oraz doskonałe właściwości smarne i 
przeciwzużyciowe. Wielozadaniowy smar do stacjonarnych i centralnie smarowanych łożysk 
tocznych i ślizgowych, do smarowania elementów podwozia, przegubów, 
średnioobciążonych przekładni wolnobieżnych i innych elementów. Odporny na wymywanie 
gorącą i zimną wodą. 
 

 
Charakterystyka: 
• spełnia wymagania norm obronnych dla wielofunkcyjnego smaru samochodowego oraz 

wielofunkcyjnego smaru odpornego na działanie wody 
• zmniejsza zużycie i tarcie 
• zakres temperatur roboczych od -30oC do 140oC   
• chroni przed korozją 

 

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji  
technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie. 

 
Klasyfikacje, specyfikacje: 
Klasa konsystencji NLGI: 
Unilit ŁT4 EP 00: NLGI 00 
Unilit ŁT4 EP 1: NLGI 1 
Unilit ŁT4 EP 2: NLGI 2 
Unilit ŁT4 EP 3: NLGI 3 
 
DIN51502/51825 
Unilit ŁT4 EP 00: KP00N-30 
Unilit ŁT4 EP 1: KP1N-30 
Unilit ŁT4 EP 2: KP2N-30 
Unilit ŁT4 EP 3: KP3N-30 

Lp. Wymagania Metody bada ń 
wg Jednostka  

Wartość 

EP-00 EP-1 EP-2 EP-3 

 Penetracja w temperaturze 
25oC 

PN-88/C-
04133 1/10 mm 400-430 310-340 265-295 220-250 1. 

2 Temperatura kroplenia nie 
niższa niż ASTM D 2265 oC 180 190 195 200 

3. 
Korozja na płytkach Cu 
100⁰C/24h 

PN-85/C-
04093 - 1b 

4. Wskaźnik zużycia pod 
obciążeniem, Ih 

ASTM D 2596 kN 0,3 

5. Średnica skazy  ASTM D 2596 mm < 0,6 
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Składowanie: 
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli 
beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki 
atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp 
wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.  
Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 ºC, ani tez narażony 
na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 ºC. Gwarantowany okres 
przydatności produktu do użycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi 3 lata.  
 
Zdrowie, bhp, środowisko: 
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących 
bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe 
informacje odnośne potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania 
wykorzystanych produktów. 
LOTOS Oil Sp. z o.o. i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 
niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania  opisanych 
środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu do innych niż wymienione celów, 
należy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil Sp. z o.o. . 
 
Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks 

cywilny. LOTOS Oil Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w 

karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi 

wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi  na 

charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom. 

LOTOS Oil Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu. 

 

Opracowano: 15.02.2008 

Wydanie nr 5 

Aktualizacja: 23.12.2015 

 
 


