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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

LUKOIL TRANSMISSION

• “LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140, API GL-5“ tπροέρχεται από εξαιρετικά εξευγενισµένα 
ανθεκτικότητα, υψηλή αντίσταση στην πίεση, αντιοξειδωτική, αντιδιαβρωτική, κατασταλτική και 

• Χρησιµοποιείται για τη λίπανση των γραναζιών των οχηµάτων µεταφοράς (χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, µηχανισµοί διεύθυνσης κλπ
συστηµάτων µηχανικής µετάδοσης, κυρίως υποπίεσης, τα οποία λειτουργούν υπό κανονικές και σοβαρές συνθήκες, σε υψηλές ταχύτητες και φορτία 
κρούσης ή υψηλή ταχύτητα και χαµηλή ροπή, καθώς και σε χαµηλή ταχύτητα 

• ∆είκτες απόδοσης: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A, 16C, 21A

• Συνθήκες ποιότητας:

Item
CHARACTERISTICS

Item
No.

CHARACTERISTICS

1
Kinematic viscosity at 100°C, mm2s-1 (cSt), min.

** Kinematic viscosity at 40°C, mm2s-1 (cSt), min.

2 Viscosity index, min.

3
*Brookfield viscosity at the temperature of -12°C, cP (mPa.s), ma

4 Flash point, Cleveland open cup, °C, min.

5 Pour point, °C, max.

6 *Water content, %

7 *Substances insoluble in organic solvents,%

8 Copper strip corrosion at 120°C, 3h, max.

9

** Tribologic characteristics on the four ball machine, at the temp
- weld load, N ( kgf), min
- wear index at an axle load of 392 N (40kgf), during 1h, mm,

10

*Foaming properties,ml (tendency– stability), max.
- at 24 °C

- at 93.5 °C

- at24°C,afterdeterminationat 93.5ºC

11 **Sulphur content, %

*This characteristic is warranted by means of the manufacturing technology / is de
** This characteristic is determined at

•Η αξιολόγηση ακρίβειας των µεθόδων δοκιµής από αυτό το τεχνικό
200 7 "Προϊόντα πετρελαίου -καθορισµός και εφαρµογή των τιµών
• Τα δείγµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε το SR EN ISO 3170: 2004 / C91: 2005 "
• Η συσκευασία, η σήµανση, η αποθήκευση, η µεταφορά και ο χειρισµός
κανονισµούς κ.λπ. που ορίζονται στην ασφάλεια των προϊόντωνφύλλο
LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.
• Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS).
• Η διάρκεια αποθήκευσης είναι 5 χρόνια από την ηµεροµηνία κατασκευής

11-15, TIPOGRAFILOR Str., A2 bldg., ground 

floor, Sector 1, Bucharest, Romania,

Trade Register No. J40/21/04.01.2013, 

VAT No. RO19737772

ROL account: RO52ABNA4100264100329602

RBS Bank Romania

Registered office

Production Depa

Technical -Qualit

www.lukoil-lubr

11 **Sulphur content, %

12 **Phosphorus content, %

13 Density at 15°C, g /cm3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

MISSION TM-5 SAE 85W-140, API GL-5

προέρχεται από εξαιρετικά εξευγενισµένα παραφινικά συστατικά και ειδικά πρόσθετα, τα οποία παρέχουν ανώτερη 
ανθεκτικότητα, υψηλή αντίσταση στην πίεση, αντιοξειδωτική, αντιδιαβρωτική, κατασταλτική και ρεολογικήαπόδοση, ειδικά για το επίπεδο απόδοσης API GL-5..
Χρησιµοποιείται για τη λίπανση των γραναζιών των οχηµάτων µεταφοράς (χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, µηχανισµοί διεύθυνσης κλπ.) κι άλλων 

, τα οποία λειτουργούν υπό κανονικές και σοβαρές συνθήκες, σε υψηλές ταχύτητες και φορτία 
κρούσης ή υψηλή ταχύτητα και χαµηλή ροπή, καθώς και σε χαµηλή ταχύτητα καιυψηλή ροπή.

ADMISSIBILITY 
TEST METHOD

ASTM D 445

ASTM D92

ASTM D 97

ASTM D 95

ASTM D130

ASTM D 2783

ASTM D 892

ADMISSIBILITY 

CONDITIONS
TEST METHOD

24.0…<32.5 SR EN ISO 3104/AC

ASTM D 7042Approx. 370

90

SR ISO 2909
ASTM D 2270
ASTM D 7042

ax. 150 000 ASTM D2983

210 SR EN ISO 2592

-15 SR 13552

nil SR 13484

nil STAS 33

2b SR EN ISO 2160

p. of ( 20 ± 5°C):

max.
To be reported on request

STAS  8618

20-0
50-0
20-0

SR ISO 6247+C1

To be reported on request SR EN ISO 8754

ASTM D4294

ASTM D 1298

s determined in accordance with the technical specification in force.
at beneficiary’s request.

τεχνικό δελτίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου SR EN ISO 4259: 
τιµών ακρίβειας όσον αφορά τις µεθόδους δοκιµής ".

 SR EN ISO 3170: 2004 / C91: 2005 "Υγρά προϊόντα πετρελαίου. Μη αυτόµατη δειγµατοληψία ".
και ο χειρισµός γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (αποφάσεις, 

προϊόντωνφύλλο δεδοµένων) και στις οδηγίες / εσωτερικές διαδικασίες της LUKOIL 

Ασφαλείας (SDS).
ηµεροµηνία κατασκευής.
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To be reported on request SR EN ISO 8754

To be reported on request STAS 7330

not standardized; 
To be reported

SREN ISO 3675/C91

ASTM D 7042


