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Maziva – Mazací tuky 
 

Verze:  622/01  

Valvoline
TM

 Earth LiCal Complex 2 

 
Vysoce výkonný mazací tuk z lithia vápníku vyvinutý pro použití při extrémních nárazových zatíženích 
v zemědělských, stavebních a důlních aplikacích. Nejlepší volba pro silně zatěžované otevřené 
převodovky a aplikace s pomalým pohybem a / nebo oscilačním pohybem.  
 
Valvoline Earth LiCal Complex 2 je mazací tuk s komplexem lithium-vápník vyrobený z minerálního 
základového oleje s příměsí grafitu. Speciální zahušťovací struktura dává tuku vysoký výkon. 
 

 
 
 

Výkonové zařazení 

DIN 51502:                          OGPF2K-20 
ISO 12924:                            L-XB(F)CIB2 

 
Mazací tuky s grafitem nejsou vhodné pro valivá 
ložiska při vysokých rychlostech a neměly by být 
smíchány s jinými typy tukových mýdel. 

 
 
 
 
 
Vlastnosti a přínosy 
 

Vynikající ochrana 
Valvoline Earth LiCal Complex 2 poskytuje spolehlivou 
mechanickou stabilitu, antikorozní ochranu a výbornou 
odolnost proti vodě, která je zásadně důležitá ve 
vlhkém a korozivním prostředí. Produkt pomáhá 
prodloužit životnost ložisek. 
 
Vynikající výkon 
Výrobek maže a chrání i za nejtěžších okolností jako 
jsou vlhké a mokré podmínky. V přítomnosti vody 
bude zachována dobrá mazací vrstva. Mazivo 
poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení při 
těžkých (nárazových) zátěžích, chrání ložiska. V 
přítomnosti vody bude zachována dobrá mazací vrstva 
odolná vymytí vodou. 

 
Aplikace 
 

Doporučeno pro mazání velmi zatěžovaných 
(výkonných) otevřených převodů a spojovacích 
zařízení nákladních automobilů a přívěsů. 
 
Vhodné pro pozemní zařízení jako jsou: 
buldozery a rypadla, hnací kola, ozubená kola, 
kluzné plochy. 
 
Závěsná kladiva na beton. Závěsy rypadlových lžic. 
 
Vhodné pro důlní aplikace. 
 
 
 
 
 
Víceúčelové aplikace 
Valvoline Earth LiCal Complex 2 byl vyvinut pro 
mazání silničních stavebních zařízení provozova-
ných v horkých a prašných podmínkách, kde by 
vytavení nebo vykapání maziva mohlo způsobit 
poškození mechanizmu. 
 
Těžké provozní podmínky 
Produkt lze dokonce použít i v nepříznivých 
pracovních podmínkách, jako je těžba. 
Díky obsahu grafitu je mazivo vhodné pro 
dlouhotrvající aplikaci, což snižuje počet opakování 
mazacích operací. 
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 
100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové 
oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, 
speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí 
systémy.  
Více informací o produktech, programech a službách 
Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Earth LiCal Complex 2 

NLGI  2 
Plnidlo Lithium Calcium 

komplex 
Barva  Černá 
Textura Hladká 
Hustota při 20 °C 1,00 
Aplikační teplota °C -20 až +120 

(max +130) 
Viskozita oleje, mm

2
/s při 40 ºC 460 

Viskozita oleje, mm
2
/s při 100ºC 27 

Bod skápnutí, ºC >260 
4-kuličkový zátěžový test, kg 710 

 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

 
 
Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.valvolineeurope.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V 
případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat 
sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému 
vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky 
nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, 
nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo 
mrazu. 
 
 
 
Nahrazuje: ----- 
Tr-IBS 
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