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Poštovani prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo novo izdanje dopunjenog kataloga HEMOLUB proizvoda - maziva i tehničkih tečnosti. U katalogu su za svaki proizvod, na 
pristupačan i pregledan način prikazani podaci o primeni, nivou kvaliteta i bitnim fizičko-hemijskim karakteristikama. Naš katalog će Vam pružiti uvid u osnovne 
karakteristike asortimana HEMOLUB proizvoda. Detaljnije pojedinosti možete pronaći u tehničkim informacijama i bezbednosnim listama proizvoda. Naša služba 
tehničke podrške će Vam rado odgovoriti na svako pitanje u vezi adekvatnog izbora, primene i kontrole kvaliteta maziva tokom eksploatacije.

HEMOLUB d.o.o. sa svojim zaštićenim brendom HEMOLUB® nastao je 2019. godine kao rezultat potreba korisnika maziva i tehničkih tečnosti na regionalnom tržištu, 
prepoznatih od strane eminentnih autoriteta koji su dragocena iskustva sticali tokom dugog niza godina u vodećim mazivaškim kompanijama Srbije i regiona.

HEMOLUB® maziva i tehničke tečnosti po svom kvalitetu sadržaja, oblika i dizajna ambalaže, sasvim sigurno, zauzima rang premijum proizvoda.
HEMOLUB® brend, oblik ambalaže i dizajn etiketa zaštićeni su u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije i kod međunarodnih nadležnih institucija.
HEMOLUB® proizvodi su optimalno rešenje, balans i alternativa “velikim” i “malim” proizvođačima maziva koji korisnicima garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta.

Izuzetan kvalitet HEMOLUB® proizvoda osiguran je u renomiranoj kompaniji HEMCO d.o.o. Beograd koja je posvećena proizvodnji i tehničko-razvojnim poslovima. 
Tradicija duga 30 godina, savremena oprema i superiorna tehnologija, posedovanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i sistema menadžmenta 
zaštitom životne sredine ISO 14001:2014, garancija  su za uspešnu proizvodnju kvalitetnih HEMOLUB proizvoda. Sa druge strane, HEMOLUB d.o.o. sa iskusnim, 
vrhunskim kadrovima profesionalno obavlja komercijalno-marketinške poslove sa akcentom na prodajne i tržišne aktivnosti. Pored vrhunskog poznavanja tržišta i 
tržišnih potreba našeg regiona, od velikog značaja je i direktna saradnja sa najboljim proizvođačima sirovina, baznih ulja (MOL) i aditiva (Lubrizol) što je garancija 
sigurnog kvaliteta HEMOLUB® proizvoda. Stručan i kvalitetan kadar, posvećenost i efikasnost u radu, kao i visok stepen prilagodljivosti potrebama naših korisinika 
omogućuju nam da se na tržistu pozicioniramo kao konkurentan i dominantan brend. Proizvodni program HEMOLUB® asortimana je proširen, sveobuhvatan i u 
potpunosti prilagođen zahtevima tržišta regiona, dopunjuje ga dinamičnost i konstantan proces usavršavanja i širenja kako novih proizvoda tako i novih pakovanja.

Na raspologanju su Vam naše službe primene i laboratorije koje će Vam u svakom trenutku pružiti tehnički servis, laboratorijsko ispitivanje i preporuku za korišćenje 
odgovarajuće vrste i kvaliteta maziva, a prema potrebi uraditi i kompletan plan podmazivanja.
Stalna kontrola u procesu proizvodnje osigurava deklarisan kvalitet po utvrđenim standardima kvaliteta API, ACEA, ISO, DIN kao i dodatnim standardima i zahtevima 
proizvođača vozila: VW, MB, BMW, VOLVO, PORSCHE, SCANIA, DAF, RENAULT, CUMMINS, GENERAL MOTORS-GM i mnogih drugih.
Svojim opredeljenjem da koristite HEMOLUB proizvode ukazujete nam veliku čast, a mi ćemo Vaše poverenje nastaviti da nagrađujemo proizvodima vrhunskog 
kvaliteta, besprekornom saradnjom i lojalnošću.

Vaš pouzdani partner,

HEMOLUB d.o.o.

Dragi prijatelji,

Z veseljem vam predstavljamo novo izdajo dopolnjenega kataloga proizvodov HEMOLUB - maziva in tehnične tekočine. V katalogu so za vsak izdelek na dostopen in 
jasen način predstavljeni podatki o uporabi, nivoju kakovosti ter pomembnih fizikalnih in kemijskih lastnostih. Naš katalog vam bo omogočil vpogled v osnovne 
značilnosti palete izdelkov HEMOLUB. Podrobnejše podatke najdete v tehničnih informacijah in varnostnih listih izdelka. Naša služba za tehnično podporo bo z 
veseljem odgovorila na vsa vprašanja glede ustrezne izbire, uporabe in nadzora kakovosti maziv med obratovanjem.

HEMOLUB d.o.o. s svojo blagovno znamko HEMOLUB® je bil ustanovljen leta 2019 kot rezultat potreb uporabnikov maziv in tehničnih tekočin na regionalnem trgu. 
Vodi ga ugledna skupina strokovnjakov z dolgoletnimi dragocenimi izkušnjami v vodilnih podjetjih maziv v Srbiji in regiji.

Maziva in tehnične tekočine HEMOLUB® se po kakovosti vsebine, obliki in designu embalaže zagotovo uvrščajo med izdelke premium razreda.
Blagovna znamka HEMOLUB®, oblika embalaže in oblikovanje etiket so zaščiteni s strani Urada RS za intelektualno lastnino in mednarodnih pristojnih institucij.
Izdelki HEMOLUB® so optimalna rešitev, ravnotežje in alternativa "velikim" in "majhnim" proizvajalcem maziv, kar uporabnikom zagotavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo.

Izjemno kakovost izdelkov HEMOLUB® zagotavlja priznano podjetje HEMCO d.o.o. Beograd, ki se ukvarja s proizvodnim in tehničnim ter razvojnim delom. 30-letna 
tradicija, sodobna oprema in vrhunska tehnologija, upoštevanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001: 2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001: 2014, so 
zagotovilo za uspešno proizvodnjo kakovostnih izdelkov HEMOLUB. Po drugi strani pa HEMOLUB d.o.o. z izkušenimi vrhunskimi kadri profesionalno opravlja 
komercialne in tržne dejavnosti s poudarkom na prodajnih in marketinških dejavnostih. Poleg vrhunskega poznavanja trga in tržnih potreb naše regije je izjemnega 
pomena tudi neposredno sodelovanje z najboljšimi proizvajalci surovin, baznih olj (MOL) in dodatkov (Lubrizol), kar je zagotovilo za kakovost izdelkov HEMOLUB®.
Strokovno in kakovostno osebje, predanost in učinkovitost pri delu ter visoka stopnja prilagodljivosti potrebam naših kupcev nam omogočajo, da se na trgu 
predstavimo kot konkurenčna in prevladujoča blagovna znamka. Paleta izdelkov linije HEMOLUB® je razširjena, celovita in v celoti prilagojena zahtevam trga v regiji, 
dopolnjena z dinamičnostjo ter stalnim postopkom izboljševanja in širitve tako novih izdelkov kot tudi nove embalaže.

Na voljo so vam naše aplikacije in laboratoriji, ki vam bodo v vsakem trenutku zagotovili tehnično storitev, laboratorijske preiskave in priporočila za uporabo ustrezne 
vrste in kakovosti maziv ter po potrebi izdelali celoten načrt mazanja.
Stalni nadzor v proizvodnem procesu zagotavlja prijavljeno kakovost v skladu z uveljavljenimi standardi kakovosti API, ACEA, ISO, DIN ter dodatnimi standardi in 
zahtevami proizvajalcev vozil: VW, MB, BMW, VOLVO, PORSCHE, SCANIA, DAF, RENAULT, CUMMINS, GENERAL MOTORS-GM in mnogi drugi.
S svojo zavezanostjo uporabi izdelkov HEMOLUB nam izkazujete veliko čast in vaše zaupanje bomo še naprej nagrajevali z vrhunskimi izdelki, brezhibnim 
sodelovanjem in zvestobo.

Vaš zanesljiv partner,

HEMOLUB d.o.o.



Dear Valued Partners,

We are pleased to present you the newest edition of the HEMOLUB product catalogue - lubricants and technical fluids. 
In this catalogue, presented in accessible way, you will find quality levels, data application as well as important physical and chemical characteristic for each 
product in our offer. Our catalogue will provide you an insight into the basic characteristics of the HEMOLUB product range. More detailed information can be found 
in the technical information and safety sheets of our products. Our technical support will be delighted to answer any question regarding the adequate selection, 
application and quality control of our lubricants.

HEMOLUB® trademark was created in 2019 by eminent experts, who have gained valuable experience leading major lubricant companies in Serbia and the region 
over many years, as an answer to the recognized need of users of lubricants and technical fluids in the regional market.

HEMOLUB® lubricants and technical fluids take the rank of premium products both in terms of quality, as well as design.
HEMOLUB® brand, packaging and the design of the labels are protected by the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia and by international institutions.
HEMOLUB® products are the optimal solution, balance and alternative both to "large" and "small" lubricant manufacturers, which guarantees our users the best 
price-quality ratio.

Exceptional quality of HEMOLUB® products is ensured in the renowned company HEMCO d.o.o. Belgrade, dedicated to production and technical-development 
aspect. A 30-year long tradition, modern equipment and superior technology, quality management system ISO 9001: 2015 and an environmental management 
system ISO 14001: 2014, are a guarantee for the successful production of high quality HEMOLUB products.

HEMOLUB® with its experienced, top staff professionally performs commercial and marketing activities.
In addition to impeccable knowledge of the market and market needs of our region, direct cooperation with the best producers of raw materials, base oils (MOL) and 
additives (Lubrizol) ensures and guarantees the quality of HEMOLUB® products.

Professional and supremely qualified Team, dedication and work efficiency, as well as a high degree of adaptability to the needs of our customers allow us to 
position ourselves on the market as a competitive and dominant brand.
The product range of the HEMOLUB® offer has been expanded, creating a comprehensive and fully adapted solution to the requirements of the region's market.

Our application services and laboratories are here for you at any time and will provide you with technical service, laboratory testing and a recommendation for the 
use of the appropriate type and quality of lubricants and, if necessary, make a complete lubrication plan.

HEMOLUB Ltd.

Miq të dashur,

Kemi kënaqësi t’jua prezantojmë botimin e ri të katalogut të plotësuar të produkteve  HEMOLUB – lubrifikantet dhe lëngjet teknike. Për çdo produkt në katalog, 
paraqiten në një mënyrë të përballueshme dhe të qartë të dhënat mbi zbatimin, nivelin e cilësisë dhe karakteristikat e rëndësishme fiziko-kimike. Katalogu ynë do 
t’jua japë një pasqyrë në karakteristikat bazore të asortimentit të produkteve HEMOLUB. Hollësitë më të detajuara mund t’i gjeni në informatat teknike dhe listat e 
sigurisë së produkteve. Shërbimi ynë i mbështetjes teknike do t’jua përgjigjet me gëzim çdo pyetjeje lidhur me zgjedhjen adekuate, zbatimin dhe kontrollin e cilësisë 
së lubrifikanteve gjatë shfrytëzimit.

HEMOLUB sh.p.k. me markën e tij të mbrojtur HEMOLUB® u krijua në vitin 2019 si rezultat i nevojave të përdoruesve të lubrifikanteve dhe lëngjeve teknike në tregun rajonal, që 
u njohën nga ana e autoritetëve eminentë të cilët fitonin përvojat e vlerësuara gjatë shumë viteve në kompanitë udhëheqëse në Serbi dhe rajon të cilat merren me lubrifikantet.

Lubrifikantet dhe lëngjet teknike HEMOLUB®, me siguri merrin rangun e produkteve premium sipas cilësisë së produkteve, formave dhe dizajnit të ambalazhit të tyre.
Marka HEMOLUB®, forma e ambalazhit dhe dizajni i etiketave u mbrojtën në Entin për pronësinë intelektuale të Republikës së Serbisë dhe në institucionet 
kompetente ndërkombëtare. Produktet HEMOLUB® janë zgjidhje optimale, ekuilibër dhe alternativë për prodhuesit “të mëdhenj” dhe “të vegjël” të lubrifikanteve të 
cilat ua garantojnë raportin më të mire çmim-cilësi përdoruesve të tyre.

Cilësia e jashtëzakonshme HEMOLUB® u sigurua në kompaninë e njohur HEMCO sh.p.k. Beograd që merret me prodhimin dhe punët tekniko-zhvillimore. Tradita 30 
vjeçare, pajisjet moderne dhe teknologjia superiore, zotërimi i sistemeve të menaxhmentit me cilësinë ISO 9001:2015 dhe sistemeve të menaxhmentit me mbrojtjen 
e mjedisit ISO 14001:2014, janë një garanci për prodhimin e suksesshëm të prodhimeve cilësore HEMOLUB. Nga ana tjetër, HEMOLUB sh.p.k. me personelin e tij të 
shkëlqyer me përvojë kryen në mënyrë profesionale punët tregtare dhe të marketingut duke i theksuar aktivitetet e shitjes dhe të tregut. Përveç njohjes së shkëlqyer 
të tregut dhe nevojave tregtare të rajonit tonë, shumë rëndësi ka edhe bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me prodhuesit më të mire të lëndëve të para, vajrave bazë (MOL) 
dhe aditiveve (Lubrizol) që është një garanci e cilësisë së sigurt të produkteve HEMOLUB®. Personeli profesional dhe cilësor, përkushtim dhe efektivitet në punë, si 
edhe niveli i lartë i adaptimit në nevojat e përdoruesve tanë na mundëson të marrim pozitë në treg si një markë konkurruese dhe dominuese. Programi prodhues i 
asortimentit HEMOLUB® është i zgjeruar, gjithëpërfshirës dhe krejt i përshtatur për kërkesat e tregut rajonal, dhe plotësohet nga dinamizmi dhe procesi 
qëndrueshëm i përsosjes dhe zgjerimit si të produkteve të reja ashtu edhe paketimeve të reja.

Keni në disponim shërbimet tona të zbatimit dhe laboratorët që do t’jua ofrojnë në çdo moment shërbimin teknik, ekzaminimin laboratorik dhe rekomandimet për 
përdorimin e llojit përkatës dhe cilësisë së lubrifikantit, dhe do ta bëjnë planin e plotë të vajosjes nëse është e nevojshme. Kontrolli i qëndrueshëm në procesin e prodhimit 
siguron cilësinë e deklaruar sipas standardeve të përcaktuara të cilësisë API, ACEA, ISO, DIN si edhe sipas standardeve plotësuese dhe kërkesave të prodhuesve të 
automjeteve: VW, MB, BMW, VOLVO, PORSCHE, SCANIA, DAF, RENAULT, CUMMINS, GENERAL MOTORS-GM dhe shumë të tjera. Me vendimin tuaj që t’i përdorni produktet 
HEMOLUB na bëni një nder të madh, dhe ne do të vazhdojmë të shpërblejmë besimin Tuaj me produktet shumë cilësore, bashkëpunimin e patëmetë dhe besnikërinë.

Partneri tuaj besnik,

HEMOLUB sh.p.k.



MOTORNA
ULJA



HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-40

HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 15W-40

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 20W-50

HEMOLUB OPTI AUTOGAS SAE 15W-40

HEMOLUB OPTI  MOTOR OIL SF SAE 15W-40

HEMOLUB UNIVERZAL SG SAE 15W-40, SAE 20W-50

HEMOLUB MAX EURO SAE 10W-40

HEMOLUB MAX UHPD SAE 10W-40

HEMOLUB MAX PLUS SAE 10W-40

HEMOLUB MAX PLUS E9 SAE 10W-40, 15W-40

HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 15W-40

HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 20W-50

HEMOLUB MAX SUPER SAE 10W

HEMOLUB MAX SUPER SAE 15W-40

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 15W-40, SAE 20W-50

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50

HEMOLUB 2T SINT

HEMOLUB 2T SEMI SINT

HEMOLUB 2T
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HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30
Potpuno sintetičko multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. 
Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. 
Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora pri ekstremno visokim opterećenjima i 
radnim temperaturama uz smanjenu potrošnju goriva i produženi period zamene ulja. 
Namenjeno je za podmazivanje svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih 
motora sa i bez katalizatora i turbo punjenja, za motore sa direktnim i indirektnim 
ubrizgavanjem goriva, viševentilskim razvodom, injektorskim pumpama (TDI) i motore 
sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je i za motore vozila sa 
trostepenim katalizatorom, sa ili bez čestičnih filtera (DPF).

SLO Popolnoma sintetično multigradno olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti. Izdelano 
je iz najnovejše generacije baznih olj in pazljivo izbranega paketa aditivov. Zagotavlja 
maksimalno moč in zaščito motorja pri izjemno visokih delovnih temperaturah ob 
podaljšanem intervalu zamenjave olja. Namenjeno je za mazanje vseh tipov sodobnih 
štiritaktnih dizel in bencinskih motorjev z in brez katalizatorja, za motorje z neposrednim 
in posrednim vbrizgom goriva, večventilnimi razdelniki in turbo polnilniki, injektorskimi 
črpalkami (TDI) ter motorje z računalniškim nadzorom vbrizga goriva. Ustrezno je tudi za 
motorje vozil s tristopenjskim katalizatorjem, z ali brez filtra delcev (DPF).

EN Fully synthetic multi-grade engine oil of top quality and performance. It is made 
from the latest generation of base oils and carefully selected additives. It provides 
maximum engine power and protection when operating under the most difficult 
conditions, along with exceptional cleanliness and longer service life, increased engine compression with an extended oil replacement period. It is 
intended for the lubrication of all types of modern four-stroke diesel and high-performance gasoline engines with and without catalytic converters, 
for engines with direct and indirect fuel injection, multi-valve distribution and turbo-charging, injector pumps (TDI) and engines with computer control 
of fuel injection. It is also suitable for engines of vehicles with a three-stage catalytic converter, with or without particulate filters (DPF). 

ALB Vaj motorik multigradë plotësisht sintetik me cilësi të lartë dhe performancë. Është prodhuar nga vajrat bazë të gjeneratës së fundit dhe paketa 
e aditivëve të përzgjedhur me kujdes. Siguron fuqi maksimale dhe mbrojtje të motorit kundër gërryerjes dhe konsumit në temperatura jashtëzakonisht 
të larta të operimit, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të gjatë shërbimi, funksionim të sigurt dhe startim të lehtë në të gjitha stinët me 
një periudhë të zgjatur të zëvendësimit të vajit. Është destinuar për lubrifikimin e të gjitha llojeve të motorëve moderne me katër goditje me naftë dhe 
benzinë me performanca të larta, me dhe pa katalizatorë. Veçanërisht rekomandohet për motorët me injeksion të drejtpërdrejtë, motorët me teknikë 
shumë-valvulëshe dhe turbo mbushje, pompa injektuese (TDI) dhe motorët me kontroll kompjuterik të injektimit të karburantit. Gjithashtu, është i 
përshtatshëm për motorët me konvertues katalitik me tre drejtime, me ose pa filtra grimcash (DPF).

Nivo kvaliteta: API SN/CF; ACEA A3/B4-08, ACEA C3-10; MB 229.51; VW 502.00/505.01; BMW Long Life-04; GM dexos 2 (Opel LL A/B-025)

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-39

7

165

11.5

848

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-40
Potpuno sintetičko multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. 
Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. 
Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije i habanja pri ekstremno 
visokim radnim temperaturama, izuzetnu čistoću i duži radni vek, siguran rad i lak start 
u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja. Namenjeno je za podmazivanje 
svih tipova savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi sa i 
bez katalizatora i turbo punjenja kod putničkih i lakih teretnih vozila. Posebno se 
preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom i motore sa kompjuterskom 
kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je i za EURO 4 i EURO 5 motore sa katalizatorom 
i čestičnim filterima (DPF).

SLO Popolnoma sintetično multigradno motorno olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti. 
Proizvedeno je iz najnovejše generacije baznih olj in skrbno izbranega paketa aditivov. 
Zagotavlja največjo moč in zaščito motorja pred korozijo in obrabo pri izjemno visokih 
delovnih temperaturah, izjemno čistočo in daljšo življenjsko dobo, varen način delovanja in 
enostaven zagon v vseh letnih časih s podaljšanim obdobjem menjave olja. Namenjeno je 
mazanju vseh vrst sodobnih štiritaktnih dizelskih in visokozmogljivih bencinskih motorjev s 
katalizatorji in brez njih ter turbo polnjenjem v potniških in lahkih tovornjakih. Še posebej je 
priporočljivo za motorje z več ventili in za motorje z računalniškim nadzorom vbrizga goriva. 
Primerno je tudi za motorje EURO 4 in EURO 5 s katalizatorji in filtri za trdne delce (DPF).

EN Premium quality fully synthetic high-performance motor oil. Careful selection of 
high quality base oils and the use of advanced additive technology ensures optimum performance of engine components, provides maximum power, 
excellent protection against wear in extremely high temperatures and ensures cleanliness of the engine. Minimizes the 'cold start' response time and 
oil consumption. It is recommended for direct-injection and indirect-injection petrol and diesel engines, for turbocharged engines, for engines with 
injection pumps (TDI), as well as for computer controlled fuel injection and multi valve engines. It is also suitable for EURO 4 and EURO 5 engines 
fitted with catalysts and diesel particulate filters (DPF).

ALB Vaj motorik plotësisht sintetik shumë-gradësh me cilësi dhe performancë të lartë. Është i prodhuar nga gjenerata e fundit e vajrave bazë dhe 
pakos së zgjedhur me kujdes të aditivëve. Siguron fuqi maksimale dhe mbrojtje të motorit nga korrozioni dhe gërryerja në temperatura jashtëzakonisht 
të larta të punës, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të madhe, start të sigurt dhe të lehtë në të gjitha stinët e vitit me periudhë të zgjatur 
të ndërrimit të vajit.  Ky vaj është i destinuar për lubrifikim të të gjitha llojeve të motorëve bashkëkohorë me naftë dhe benzinë katërtaktësh me 
performancë të lartë me dhe pa katalizator dhe turbo mbushës tek veturat e udhëtarëve dhe veturat e lehta të terrenit. Posaçërisht rekomandohet për 
motorët me shpërndarje në shumë valvule dhe motorët me kontroll kompjuterik të injektimit të karburantit. Është i përshtatshëm edhe për motorët 
EURO 4 dhe EURO 5 me katalizatorë dhe filtra grimcash (DPF).

Nivo kvaliteta: API SN/CF; ACEA A3/B4-08, ACEA C3-10; MB 229.51; VW 502.00/505.01; RENAULT RN 0700/0710; BMW Long Life-04; PORSCHE A40; GM dexos 2

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-36

8

160

14

849

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI SEMI SINT SAE 10W-40
Polusintetičko univerzalno motorno ulje vrhunskog kvaliteta za podmazivanje svih 
tipova savremenih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora visokih performansi sa i bez 
katalizatora i turbo punjenja kod putničkih i lakih dostavnih vozila. Obezbeđuje siguran 
rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, odličnu zaštitu od korozije i habanja, lak 
start motora u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja. Posebno se 
preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom i motore sa kompjuterskom 
kontrolom ubrizgavanja goriva.

SLO Vrhunsko polsintetično univerzalno motorno olje za mazanje vseh vrst sodobnih 
visokozmogljivih štiritaktnih bencinskih in dizelskih motorjev s katalizatorjem ali brez 
ter turbo polnjenjem v potniških in lahkih dostavnih vozilih. Omogoča varno delovanje, 
izjemno čistočo in daljšo življenjsko dobo motorja, odlično zaščito pred korozijo in 
obrabo, enostaven zagon motorja v vseh letnih časih s podaljšanim obdobjem menjave 
olja. Še posebej je priporočljivo za motorje z več ventili in za motorje z računalniškim 
nadzorom vbrizga goriva.

EN Premium quality semi-synthetic motor oil. Recommended for all types of modern 
four-stroke petrol and diesel engines with or without turbochargers. Especially 
recommended for computer controlled fuel injection engines and multi valve engines. 
Ensures high safety levels, top-notch cleanliness and prolongs the engine life cycle. 
Provides excellent protection against wear, minimizes the 'cold start' response time 
and oil consumption. 

ALB Vaj motorik universal gjysmë-sintetik me cilësi të lartë për lubrifikim të të gjithë llojeve të motorëve bashkëkohorë katërtaktësh me benzine dhe 
naftë, me performancë të lartë, me dhe pa katalizator dhe turbo mbushës tek veturat e udhëtarëve dhe automjetet e lehta për bartje. Siguron punë 
të sigurt, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të madhe të motorit, mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni dhe gërryerja, start të lehtë 
të motorit në të gjithë stinët e vitit me periudhë të zgjatur të ndërrimit të vajit. Posaçërisht rekomandohet për motorët me shpërndarje në shumë 
valvule dhe motorët me kontroll kompjuterik të injektimit të karburantit.

Nivo kvaliteta: API SL/CF; ACEA A3/B3-16; ACEA A3/B4-16; MB 229.1; VW 501.01/505.00

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-33

10

150

14.5

874

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 15W-40
Visoko kvalitetno, mineralno, multigradno motorno ulje. Namenjeno je za podmazivanje 
svih tipova četvorotaktnih dizel i benzinskih motora putničkih i lakih dostavnih vozila, 
uključujući i motore sa viševentilskim razvodom i turbo punjačima. Obezbeđuje siguran 
rad i lak start motora pri niskim temperaturama, odličnu zaštitu od korozije, rđe, 
habanja i stvaranja taloga pri normalnim i otežanim uslovima eksploatacije.

SLO Zelo kakovostno, mineralno, multigradno motorno olje. Namenjeno je za 
mazanje vseh tipov štiritaktnih dizel in bencinskih motorjev osebnih in lahkih 
dostavnih vozil, vključno z motorji z večventilnimi razdelniki in turbo polnilniki. 
Zagotavlja zanesljivo delovanje in takojšnji zagon motorja pri nizkih temperaturah, 
odlično zaščito pred korozijo, rjo, obrabo in usedlinami pri normalnih in težjih 
pogojih eksploatacije.

EN High quality, mineral, multi-grade engine oil. It is intended for lubricating all types 
of four-stroke diesel and gasoline engines of passenger cars and light commercial 
vehicles, including multi-valve and turbo-charged engines. It provides safe operation 
and easy start of the engine at low temperatures, excellent protection against 
corrosion, rust, wear and tear and the formation of deposits under normal and difficult 
operating conditions. 

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje minerale me cilësi të lartë. Është destinuar për lubrifikimin e të gjitha llojeve të motorëve me naftë dhe 
benzinë me katër goditje të makinave të pasagjerëve dhe automjeteve të lehta të dorëzimit, duke përfshirë dhe motorët me teknikë shumë-valvulëshe 
dhe turbo mbushje. Siguron funksionim të sigurt dhe startim të lehtë të motorit në temperatura të ulëta, mbrojtje të shkëlqyer kundër gërryerjes, 
ndryshkut, konsumit dhe formimit të depozitave në kushte normale dhe të vështira operimi.

Nivo kvaliteta: API SL/CF; ACEA A3/B3-16; MB 229.1; VW 501.01/505.00

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-27

8

140

14.5

878

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 20W-50
Kvalitetno mineralno, multigradno motorno ulje za podmazivanje benzinskih i dizel 
motora putničkih automobila, kombija i lakih komercijalnih vozila klasične konstrukcije 
proizvedenih pre 2004. godine. Obezbeđuje odličnu oksidacionu i termičku stabilnost, 
siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, izvanrednu zaštitu od habanja pri 
visokim radnim temperaturama.

SLO Kakovostno mineralno multigradno motorno olje za mazanje bencinskih in 
dizelskih motorjev osebnih avtomobilov, kombijev in lahkih gospodarskih vozil klasične 
zasnove, izdelanih pred letom 2004. Omogoča odlično oksidacijsko in toplotno 
stabilnost, varno delovanje, izjemno čistočo in daljšo življenjsko dobo motorja, izjemno 
zaščito proti obrabi pri visokih obratovalnih temperaturah.

EN High quality multigrade mineral engine oil. Recommended for lubrication of petrol 
and diesel passenger vehicles, vans and light duty commercial vehicles manufactured 
prior to 2004. Ensures safe operations, termic stability, top-notch cleanliness and 
prolongs engine life cycle. Provides excellent protection against wear in high operating 
temperatures. 

ALB Vaj motorik mineral, cilësor, shumë-gradësh për lubrifikim të motorëve me 
benzinë dhe naftë të veturave të udhëtarëve, kombi veturave dhe automjeteve të 
lehta komerciale me konstruksion klasik të prodhuara para vitit 2004. Siguron stabilitet të shkëlqyeshëm oksidues dhe termik, punë të sigurt, 
pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të madhe të motorit, mbrojtje të jashtëzakonshme nga gërryerja në temperatura të larta të 
punës.

Nivo kvaliteta: API SL/CF; MB 229.1

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-21

8

130

18

887

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI AUTOGAS SAE 15W-40
Visoko kvalitetno, mineralno, multigradno motorno ulje. Specijalno je izrađeno za 
podmazivanje motora putničkih automobila i lakih dostavnih vozila klasičnih 
konstrukcija koja kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG – tečni naftni gas) ili 
benzin i rade u normalnim uslovima eksploatacije. Primenom obezbeđuje siguran rad i 
izuzetnu čistoću motora, odličnu zaštitu od habanja i stabilnu viskoznost pri visokim 
temperaturama.

SLO Zelo kakovostno, mineralno, multigradno motorno olje. Posebej je zasnovano za 
mazanje motorjev osebnih avtomobilov in lahkih dostavnih vozil klasičnih konstrukcij, 
ki kot pogonsko gorivo uporabljajo avtoplin (UNP – utekočinjen naftni plin) ali bencin in 
delujejo v normalnih pogojih eksploatacije. Pri uporabo zagotavlja zanesljivo delovanje 
in izjemno čistoto, odlično zaščito pred obrabo in stabilno viskoznost pri visokih 
temperaturah.

EN High quality, mineral, multi-grade engine oil. It is specially designed for lubrication 
of passenger car engines and light delivery vehicles of classical construction that use 
LPG (liquefied petroleum gas ) or gasoline and work under normal operating conditions. 
Its application ensures safe operation and exceptional engine cleanliness, excellent 
wear and tear protection and stable viscosity at high temperatures. 

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje minerale me cilësi të lartë. Është destinuar posaçërisht për lubrifikimin e motorëve të makinave të 
pasagjerëve dhe automjeteve të lehta të dorëzimit të konstruksioneve klasike, të cilat si lëndë djegëse përdorin gaz të lëngshëm të naftës (LPG) ose 
benzinë dhe punojnë në kushte normale të funksionimit. Aplikimi i tij siguron funksionim të sigurt dhe pastërti të jashtëzakonshme të motorit, 
mbrojtje të shkëlqyer kundër konsumit dhe viskozitet të qëndrueshëm në temperatura të larta.

Nivo kvaliteta: API SL/CF; ACEA A3/B3

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-27

7

140

14

878

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB OPTI  MOTOR OIL SF SAE 15W-40
Ekonomično multigradno motorno ulje prvenstveno namenjeno za podmazivanje 
benzinskih četvorotaktnih motora putničkih automobila, kombija i lakih 
komercijalnih vozila starijih klasičnih konstrukcija. Primenom obezbeđuje odličnu 
čistoču i zaštitu motora od habanja pri umerenim klimatskim i normalnim uslovima 
eksploatacije.

SLO Ekonomično multigradno motorno olje za mazanje štiritaktnih bencinskih 
motorjev osebnih avtomobilov, kombijev in lahkih gospodarskih vozil starejših 
klasičnih konstrukcij. Omogoča odlično čistočo in zaščito motorja pred obrabo v 
zmernih podnebnih razmerah in normalnih delovnih pogojih.

EN Economy class mineral multigrade motor oil. Intended for lubrication of four-stroke 
petrol and diesel passenger vehicles, vans and light commercial vehicles of older 
generation. Ensures cleanliness and protects the engine against wear in moderate 
climate and normal operating conditions.

ALB Vaj motorik ekonomik shumë-gradësh, i destinuar para së gjithash për 
lubrifikim të motorëve me benzinë katërtaktësh të veturave të udhëtarëve, kombi 
veturave dhe automjeteve të lehta komerciale me konstruksion më të vjetër 
klasik. Me aplikimin e tij sigurohet pastërti e shkëlqyeshme dhe mbrojtje e motorit nga gërryerja në klimë të moderuarnë kushte normale 
të eksploatimit.

Nivo kvaliteta: API SF/CC; Zastava St.9.55535

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-24

6

135

15

0.88

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB UNIVERZAL SG SAE 15W-40, SAE 20W-50
Univerzalno multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje 
četvorotaktnih benzinskih i dizel motora starije generacije u putničkim i 
komercijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje imaju 
normalan period zamene ulja. U primeni obezbeđuje duži radni vek motora uz 
smanjenu potrošnju goriva, odličnu zaštitu od korozije i habanja uz lakši start u 
svim godišnjim dobima.

SLO Univerzalno multigradno mineralno motorno olje, namenjeno za podmazovanje 
štiritaktnih bencinskih in dizelskih motorjev starejše generacije v osebnih in 
gospodarskih vozilih, kmetijski in gradbeni mehanizaciji z normalnim intervalom 
menjave olja. Omogoča daljšo življenjsko dobo motorja ob zmanjšani porabi goriva, 
odlično zaščito pred korozijo in obrabo ter lažji zagon v vseh letnih časih. Primerno 
za uporabo v mešanih voznih parkih.

EN Universal multigrade mineral-based motor oil. Intended for lubrication of 
four-stroke petrol and diesel passenger vehicles, vans, light and heavy commercial 
vehicles of older generation, agricultural and construction machines with regular 
oil change intervals. Prolongs engine life-cycle, reduces oil consumption and 
provides excellent protection against wear ensuring easy start throughout the 
whole year. 

ALB Vaj motorik universal mineral shumë-gradësh i destinuar për lubrifikim të motorëve katërtaktësh me benzinë dhe naftë të gjeneratave më të 
vjetra në vetura të udhëtarëve dhe vetura komerciale, makina bujqësore dhe ndërtimore që kanë periudhë normale të ndërrimit të vajit. Me aplikimin 
e tij sigurohet jetëgjatësi më e madhe e motorit me ulje të konsumit të karburantit, mbrojtje e shkëlqyeshme nga korrozioni dhe gërryerja me start 
të lehtë në të gjithë stinët e vitit.

Nivo kvaliteta: API CF/SG/SF; ACEA E2

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3 0,878

15

135

-27

9 9

-24

130

17.5

0,887

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE
SAE 20W-50SAE 15W-40

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX EURO SAE 10W-40
Sintetičko multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe XHPD 
(eXtra High Performance Diesel). Namenjeno je za podmazivanje savremenih teško 
opterećenih dizel motora komercijalnih vozila koji ispunjavaju zahteve EURO VI 
standarda sa čestičnim (DPF) filterima, za vozila sa EGR i SCR sistemima kao i za 
vozila koja zadovoljavaju prethodne zahteve standarda EURO IV I EURO V sa DPF 
filterima. Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim 
uslovima, produžen period zamene, izuzetnu čistoću i duži radni vek, poboljšanu 
cirkulaciju ulja uz smanjeno habanje pri startovanju motora na niskim temperaturama.

SLO Sintetično multigradno motorno olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti iz skupine 
XHPD (eXtra High Performance Diesel). Namenjeno je za mazanje sodobnih dizel 
motorjev komercialnih vozil z visokimi obremenitvami, kateri motorji izpolnjujejo 
zahteve EURO VI standarda s filtrov delcev (DPF), za vozila z EGR in SCR sistemi ter za 
vozila, ki izpolnjujejo predhodne zahteve standarda EURO IV in EURO V z DPF filtri. 
Zagotavlja odlično zaščito motorja pred korozijo in obrabo pri delovanju v najtežjih 
pogojih, podaljšano obdobje zamenjave, izjemno čistoto in daljšo delovno dobo, 
izboljšano kroženje olja ob manjši obrabi pri zagonu motorjev na nizkih temperaturah.

EN Synthetic multi-grade engine oil of top quality and performance of XHPD (eXtra High 
Performance Diesel) group. It is intended for the lubrication of modern heavy duty 
diesel engines of commercial vehicles that fulfil the requirements EURO VI standards 
with particulate (DPF) filters, for vehicles with EGR and SCR systems as well as for 
vehicles meeting the above requirements set by Euro IV and Euro V standards with DPF filters. It provides excellent engine protection against 
corrosion and wear and tear during operation under the most difficult conditions, extended replacement period, exceptional cleanliness and longer 
service life, improved oil circulation with reduced wear and tear when starting the engine at low temperatures.  

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje sintetike me cilësi të lartë dhe performanca nga grupi XHPD (eXtra High Performance Diesel). 
Është destinuar për lubrifikimin e motorëve moderne me naftë të ngarkuara rëndë, të automjeteve komerciale që plotësojnë kërkesat e 
standardeve EURO VI me filtra të grimcave (DPF), për automjete me sisteme EGR dhe SCR, si dhe për automjete që plotësojnë kërkesat e 
mëparshme të standardeve EURO IV dhe EURO V me filtra DPF. Siguron mbrojtje të shkëlqyer të motorit kundër gërryerjes dhe konsumit 
gjatë operimit në kushte më të vështira, periudhë të zgjatur të zëvendësimit, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të gjatë 
shërbimi, qarkullim të përmirësuar të vajit me konsum të zvogëluar gjatë startimit të motorit në temperatura të ulëta.

Nivo kvaliteta: ACEA E6-16/E7-16; RENAULT VI RLD 2; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4; MACK EO-N; MB 228.51; CUMMINS 20076/20077; MAN M3477, MAN 
3271-1; CATERPILLAR ECF-1a; VOLVO VDS-3; DEUTZ DQC IV-10 LA; MTU Type 3.1

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-33

10

155

14.5

0.86

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX UHPD SAE 10W-40
Multigradno sintetičko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz 
grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel). Namenjeno je za podmazivanje 
četvorotaktnih dizel motora novije generacije u putničkim i komercijalnim 
vozilima sa i bez turbo punjenja, rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim 
mašinama koje rade u teskim uslovima eksploatacije. Koristi se kod motora 
koji ispunjavaju zahteve Euro III, Euro IV, Euro V standarda bez čestičnih (DPF) 
filtera i kod vozila sa EGR i SCR sistemima. Obezbeđuje odličnu zaštitu motora 
od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni 
vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

SLO Multigradno sintetičko motorno olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti iz 
skupine UHPD (Ultra High Performance Diesel). Namenjeno je za mazanje štiritaktnih 
dizel motorjev novejše generacije v osebnih in komercialnih vozilih, z in brez turbo 
polnilnikov, v rudarskih, kmetijskih in gradbenih strojih, ki delujejo v težkih pogojih 
eksploatacije. Uporablja se v motorjih, ki izpolnjujejo zahteve Euro III, Euro IV, Euro V 
standarda brez filtrov delcev (DPF) in pri vozilih z EGR in SCR sistemi. Zagotavlja 
odlično zaščito motorja pred korozijo in obrabo pri delovanju v najtežjih pogojih, 
izjemno čistoto in daljšo delovno dobo, takojšnji zagon v vseh letnih časih ob 
podaljšanem intervalu zamenjave olja.

EN Multi-grade synthetic motor oil of top quality and performance of UHPD (Ultra 
High Performance Diesel) group. It is intended for lubricating four-stroke diesel 
engines of the new generation in passenger and commercial vehicles with and 
without turbo-charging, mining, agricultural and construction machinery working under difficult exploitation conditions. It is used for engines 
meeting the requirements of Euro III, Euro IV, Euro V standards without particulate filters (DPF) and for vehicles with EGR and SCR systems. 
It provides excellent protection of the engine from corrosion and wear and tear when operating under the most difficult conditions, exceptional 
cleanliness and longer service life, increased engine compression, easy start in all seasons with an extended oil replacement period.

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje vaj sintetikm me cilësi të lartë dhe performanca nga grupi UHPD (Ultra High Performance Diesel). 
Është destinuar për lubrifikimin e motorëve me naftë me katër goditje të gjeneratës së re në automjetet e pasagjerëve dhe komerciale, me 
dhe pa turbo mbushës, makinerive minierare, bujqësore dhe ndërtimore, të cilat operojnë në kushte të vështira eksploatimi. Përdoret tek 
motorët që plotësojnë kërkesat e standardeve Euro III, Euro IV, Euro V pa filtra të grimcave (DPF) dhe tek automjetet me EGR dhe sisteme SCR. 
Siguron mbrojtje të shkëlqyer të motorit kundër gërryerjes dhe konsumit gjatë operimit në kushte më të vështira, pastërti të jashtëzakonshme 
dhe jetëgjatësi më të gjatë shërbimi, startim të lehtë në të gjitha stinët me një periudhë të zgjatur të zëvendësimit të vajit.

Nivo kvaliteta: ACEA 2012 E4/E7; API CI-4; MB 228.5; MAN 3277, MAN M3377; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; RENAULT VI RLD-2, RENAULT RLD/RXD; 
MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10; CATERPILLAR ECF-1a; CUMMINS CES 20078/78

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-33

12

150

14.5

0.86

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX PLUS SAE 10W-40
Polusintetičko motorno ulje vrhunskog kvaliteta iz grupe SHPD (Super High 
Performance Diesel). Namenjeno je za podmazivanje motora velikih snaga u teretnim, 
gradskim i međugradskim vozilima, poljoprivrednim, rudarskim i građevinskim 
mašinama koje rade u teškim uslovima rada. Koristi se kod motora koji ispunjavaju 
zahteve standarda o emisiji izduvnih gasova Euro IV i Euro V, sa EGR i SCR sistemima, 
bez čestičnih (DPF) filtera. Osigurava izuzetnu zaštitu od habanja, smanjenu potrošnju 
goriva, produženi period zamene ulja i duži radni vek motora. Zadovoljava zahteve 
većine svetskih proizvođača komercijalnih vozila.

SLO Polsintetično motorno olje vrhunske kvalitete iz skupine SHPD (Super High 
Performance Diesel), namenjeno za podmazovanje dizelskih motorjev velike moči v 
tovornih vozilih, kmetijski, rudarski in gradbeni mehanizaciji, ki delujejo v težkih 
delovnih pogojih in izpolnjujejo ekološke normative Euro IV in Euro V z EGR in SCR 
sistemi brez filtra DPF. Zagotavlja izjemno zaščito pred obrabo, manjšo porabo goriva in 
podaljšan rok menjave olja. Zadovoljuje zahteve večine svetovnih proizvajalcev 
komercialnih vozil.

EN Top quality semi-synthetic motor oil from of SHPD (Super High Performance Diesel) 
group. It is intended for lubrication of high-power engines in trucks, city and intercity 
vehicles, agricultural, mining and construction machines that operate under difficult 
working conditions. It is used for engines that meet the requirements of the Euro IV and 
Euro V exhaust emission standards, with EGR and SCR systems, without particulate (DPF) filters. It provides excellent protection from wear and tear, 
reduced fuel consumption, extended oil replacement intervals and longer engine life. It meets the requirements of most of the world's commercial 
vehicle manufacturers.  

ALB Vaj motori gjysëm sintetik me cilësi të lartë nga grupi SHPD (Super High Performance Diesel). Është destinuar për lubrifikimin e motorëve me 
fuqi të lartë në makina ngarkuese, automjete urbane dhe ndërqytetëse, makina bujqësore, minierash dhe ndërtimi, të cilat punojnë në kushte të 
vështira pune. Përdoret tek motorët që plotësojnë kërkesat e standardeve të emetimit të shkarkimit Euro IV dhe Euro V, me sistemet EGR dhe SCR, 
pa filtra grimcash (DPF). Siguron mbrojtje të jashtëzakonshme ndaj konsumit, ulje të konsumit të karburantit, periudhë të zgjatur të zëvendësimit të 
vajit dhe jetëgjatësi më të gjatë shërbimi të motorit. Plotëson kërkesat e shumicës së prodhuesve botëror të automjeteve komerciale.

Nivo kvaliteta: API CI-4/CH-4/CF/SL ; ACEA E7-12; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; RENAULT VI RLD-2; MTU Tip 2; MACK EO-N, Mack EO-M 
Plus; GLOBAL DHD 1; CUMMINS CES 20076/77/78; DEUTZ DQC III-10; CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-30

10

160

14.5

0.87

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX PLUS E9 SAE 10W-40, 15W-40
Mineralno (15W-40), odnosno sintetičko (SAE 10W-40) multigradno motorno ulje 
vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) sa 
niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (Low SAPS). Namenjeno je za 
podmazivanje savremenih četvorotaktnih dizel motora u komercijalnim vozilima, 
rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama velikih snaga koje rade u teskim 
uslovima eksploatacije. Koristi se kod savremenih dizel motora sa čestičnim filterima 
(DPF) i vozila sa EGR i SCR sistemima. Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od habanja, 
izuzetnu čistoću i duži radni vek katalizatora i čestičnih filtera, nisku proizvodnju 
pepela, odličnu toplotnu i oksidacionu stabilnost.

SLO Mineralno (15W-40), sintetično (10W-40) multigradno motorno olje vrhunske 
kakovosti in zmogljivosti iz skupine SHPD (Super High Performance Diesel), z nizko 
vsebnost sulfatnega pepela, fosforja in žvepla (Low SAPS). Namenjeno je za mazanje 
sodobnih štiritaktnih dizel motorjev v komercialnih vozilih, rudarskih, kmetijskih in 
gradbenih strojih velike moči, ki delujejo v težkih pogojih eksploatacije. Uporablja se pri 
sodobnih dizel motorjih s filtri delcev (DPF) in vozilih z EGR in SCR sistemi. Zagotavlja 
izjemno zaščito motorja pred obrabo, izjemno čistoto in daljšo delovno dobo katalizatorja 
in filtrov delcev, nizko proizvodnjo pepela, odlično toplotno in oksidacijsko stabilnost.

EN Mineral (SAE 15W-40) or Synthetic (SAE 10W-40) multi-grade motor oil of top 
quality and performance of SHPD (Super High Performance Diesel) group, produced 
from components that give a low content of sulphate ash, phosphorus and sulphur (Low 
SAPS). It is intended for lubrication of four-stroke diesel engines in commercial 
vehicles with and without turbo-charging, mining, agricultural and construction machinery operating under difficult operating conditions. It is used 
in modern diesel engines with diesel particulate filters (DPF) and vehicles with EGR and SCR systems. It provides excellent protection of engine from 
wear and tear, exceptional cleanliness and a longer life of catalysers and particulate filters, low ash production, excellent thermal and oxidative 
stability.

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje sintetike (SAE 10W-40) ose minerale (SAE15W-40) me cilësi të lartë dhe performanca nga grupi SHPD (Super 
High Performance Diesel) prodhuar nga përbërës që japin përmbajtje të ulët të hirit të sulfatit, fosforit dhe squfurit (Low SAPS). Është destinuar për 
lubrifikimin e motorëve moderne me naftë me katër goditje në automjetet e pasagjerëve dhe komerciale, makinerive minierare, bujqësore dhe 
ndërtimore të fuqisë së lartë, të cilat funksionojnë në kushte të vështira operimi. Përdoret tek motorët moderne me naftë me filtra grimcash (DPF) 
dhe automjete me sisteme EGR dhe SCR. Siguron mbrojtje të shkëlqyeshme të motorit nga konsumi, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më 
të gjatë shërbimi të katalizatorëve dhe filtrave të grimcave, prodhimi të ulët të hirit, stabilitet të shkëlqyeshëm termik dhe oksidues.

Nivo kvaliteta: ACEA 2012 E9, ACEA E9-16/E7-16; API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN; VOLVO VDS-4; MB 228.31; RENAULT Trucks RLD-3; MAN M3575; 
MTU Type 2.1; MACK EO-O Premium Plus-07; CUMMINS CES 20081; DETROIT DIESEL DDC 93K218; CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a; DEUTZ DQC III-10LA 

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3 0,86

14.5

158

-33

8.5 8

-30

140

14.7

0,88

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE
SAE 15W-40SAE 10W-40

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 15W-40
Multigradno mineralno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD 
(Super High Performance Diesel). Namenjeno je za podmazivanje četvorotaktnih dizel 
motora u putničkim i komercijalnim vozilima sa i bez turbo punjenja, rudarskim, 
poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u teškim uslovima eksploatacije. 
Koristi se kod motora koji ispunjavaju zahteve Euro III, Euro IV, Euro V standarda bez 
čestičnih (DPF) filtera, za vozila sa EGR i SCR sistemima.

SLO Multigradno mineralno motorno olje vrhunske kvalitete iz skupine SHPD (Super 
High Performance Diesel). Namenjeno je za podmazovanje štiritaktnih dizelskih 
motorjev v osebnih in tovornih vozilih s turbo polnilnikom ali brez, kmetijski, rudarski in 
gradbeni mehanizaciji, ki delujejo v težkih delovnih pogojih in izpolnjujejo ekološke 
normative Euro III, IV in Euro V z EGR in SCR sistemi brez filtra DPF.

EN Multi-grade mineral motor oil of top quality and performance of SHPD (Super 
High Performance Diesel) group. It is intended for lubrication of four-stroke diesel 
engines in passenger and commercial vehicles with and without turbo-charging, 
mining, agricultural and construction machinery operating under difficult 
operating conditions. It is used for engines that meet the requirements of Euro III, 
Euro IV, Euro V standards without particulate (DPF) filters and for vehicles with EGR 
and SCR systems. 

ALB Vaj motorik mineral shumë-gradësh me cilësi dhe perfomancë të lartë nga grupi SHPD (Super High Performance Diesel). Është i destinuar 
për lubrifikim të motorëve katërtaktësh me naftë të veturave të udhëtarëve dhe komerciale me dhe pa turbo mbushës, të makinave bujqësore, 
ndërtimore dhe të minierave, që punojnë në kushte të vështira të eksploatimit. Përdoret tek motorët që plotësojnë kërkesat e Euro III, Euro IV, 
Euro V pa filtra të grimcave (DPF), për vetura me EGR dhe sisteme SCR.

Nivo kvaliteta: ACEA E7-16; API CI-4/CH-4/SL; MB 228.3; MAN M3275; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-N, MACK EO-M Plus; 
MTU Type 2; CUMMINS CES 20076/77/78; DETROIT DIESEL DDC 93K215; CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a; DEUTZ DQC III-10

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-30

10

145

14.5

878

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX TURBO DIZEL SAE 20W-50
Multigradno mineralno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe SHPD 
(Super High Performance Diesel). Namenjeno je za podmazivanje četvorotaktnih dizel 
motora u putničkim i komercijalnim vozilima, EURO III i EURO IV standarda, sa i bez 
turbo punjenja, rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u 
teškim uslovima eksploatacije kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se 
preporučuje kod starijih motora kod kojih je smanjena kompresija i povećana 
potrošnja ulja. Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u 
najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni vek, povećanu kompresiju motora, 
lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

SLO Multigradno mineralno motorno olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti iz 
skupine SHPD (Super High Performance Diesel). Namenjeno je za mazanje štiritaktnih 
dizel motorjev v osebnih in komercialnih vozilih, EURO III in EURO IV standarda, z ali 
brez turbo polnilnikov, v rudarskih, kmetijskih in gradbenih strojih, ki delujejo v težkih 
pogojih eksploatacije, pri katerih so intervali zamenjave olja krajši. Posebej se 
priporoča pri starejših motorjih, pri katerih je kompresija zmanjšana, poraba olja pa 
povečana. Zagotavlja odlično zaščito motorja pred korozijo in obrabo pri delovanju v 
najtežjih pogojih, izjemno čistoto in daljšo delovno dobo, povečano kompresijo 
motorja, takojšnji zagon v vseh letnih časih ob podaljšanem intervalu zamenjave olja.

EN Multi-grade mineral motor oil of top quality and performance of SHPD (Super 
High Performance Diesel) group. It is intended for lubricating four-stroke diesel 
engines of passenger and commercial vehicles of EURO III and EURO IV standard, 
with or without turbo-charging, mining, agricultural and construction machines, which operate under difficult operating conditions with 
shorter oil replacement intervals. It is especially recommended for older engines with reduced compression and increased oil consumption. 
It provides excellent protection of the engine from corrosion and wear and tear when operating under the most difficult conditions, exceptional 
cleanliness and longer service life, increased engine compression, easy start in all seasons with an extended oil replacement period. 

ALB Vaj motorik multigradë me përbërje minerale me cilësi të lartë dhe performanca nga grupi SHPD (Super High Performance Diesel). 
Është destinuar për lubrifikimin e motorëve me naftë me katër goditje në automjetet e pasagjerëve dhe komerciale të standardit EURO III 
dhe EURO IV, me dhe pa turbo mbushës, makinave minierare, bujqësore dhe ndërtimore që operojnë në kushte të vështira eksploatimi, tek 
të cilat intervalet e zëvendësimit të vajit janë më të shkurtra. Veçanërisht rekomandohet për motorët më të vjetër tek të cilit është 
zvogëluar kompresimi dhe është rritur shpenzimi i vajit. Siguron mbrojtje të shkëlqyer të motorit kundër gërryerjes dhe konsumit gjatë 
operimit në kushte më të vështira, pastërti të jashtëzakonshme dhe jetëgjatësi më të gjatë shërbimi, rritje të kompresimit të motorit, 
startim të lehtë në të gjitha stinët me një periudhë të zgjatur të zëvendësimit të vajit.

Nivo kvaliteta: ACEA E7-16; API CI-4/CH-4/SL; MB 228.3; MAN M3275; CATERPILLAR ECF-1; DEUTZ DQC II-10

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

kg/m3

-24

10

135

17.5

887

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX SUPER SAE 10W
Visoko efikasno monogradno mineralno motorno ulje proizvedeno od visoko kvalitetnih 
baznih ulja uz pažljivo odabran paket aditiva. Namenjeno je za podmazivanje 
mehaničkih i hidrauličnih sklopova građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih i sličnih 
mašina kod kojih je propisana upotreba ovih ulja od strane proizvođača. Primenom 
obezbeđuje siguran i dug radni vek opreme, odličnu zaštitu od habanja uz dobre 
niskotemperaturne osobine.

SLO Visoko učinkovito monogradno mineralno motorno olje, izdelano iz zelo 
kakovostnih baznih olj s pazljivo izbranim paketom aditivov. Namenjeno je za mazanje 
mehanskih in hidravličnih sklopov gradbenih, rudarskih, kmetijskih in podobnih 
strojev, pri katerih je predpisana uporaba takšnih olj s strani proizvajalca. Z uporabo 
zagotavlja varno in daljšo delovno dobo opreme, odlično zaščito pred obrabo ob dobrih 
lastnostih na nizkih temperaturah.

EN Highly efficient mono-grade mineral engine oil of high quality base oils with 
carefully selected additives. It is intended to lubricate mechanical and hydraulic 
assemblies of construction, mining, agricultural and similar machinery where the 
use of these oils is recommended by manufacturers. Its application provides reliable 
and long service life of equipment, excellent wear and tear protection with good 
low-temperature properties.  

ALB Vaj motorik monogradë me përbërje minerale me efikasitet shumë të lartë, i prodhuar nga vajra bazë me cilësi të lartë me një paketë 
aditivësh të përzgjedhur me kujdes. Është destinuar për lubrifikimin e asambleve mekanike dhe hidraulike të makinave ndërtimore, minierare, 
bujqësore dhe të ngjashme për të cilat është paraparë përdorimi i këtyre vajrave nga prodhuesi. Aplikimi i tij siguron jetëgjatësi shërbimi të sigurt 
dhe të gjatë të pajisjeve, mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumit me veti të mira të temperaturës së ulët.

Nivo kvaliteta: API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MB 228.0; MAN M270

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-30

9.5

100

5.7

0.87

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX SUPER SAE 15W-40
Univerzalno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel i 
benzinskih motora u putničkim i komercijalnim vozilima, poljoprivrednim i građevinskim 
mašinama. U primeni obezbeđuje stabilan i dug radni vek motora, smanjeno stvaranje 
naslaga, odličnu zaštitu od korozije i habanja uz lakši start pri niskim temperaturama. 
Pogodno je za upotrebu u velikim i mešovitim voznim parkovima gde je potrebno 
olakšati nabavku i skladištenje velikog broja različitih tipova ulja.

SLO Univerzalno mineralno motorno olje, namenjeno za podmazovanje štiritaktnih 
bencinskih in dizelskih motorjev v osebnih in tovornih vozilih, kmetijski in gradbeni 
mehanizaciji. Zagotavlja dolgo življenjsko dobo motorja, zmanjšano nastajanje usedlin, 
odlično zaščito pred korozijo in obrabo in lažji zagon pri nizkih temperaturah. Primerno 
je za uporabo v večjih mešanih voznih parkih, kjer z enim oljem zadovoljimo potrebe 
različnih vozil.

EN Universal mineral engine oil intended for lubrication of four-stroke diesel and 
gasoline engines in passenger and commercial vehicles, agricultural and 
construction machinery. Its application provides a stable and long engine life, 
reduced deposits, excellent protection against corrosion and wear and tear with an 
easier start at low temperatures. It is suitable for use in large and mixed fleets 
where it is necessary to facilitate the procurement and storage of a large number 
of different types of oil.  

ALB Vaj motorik mineral universal i destinuar për lubrifikim të motorëve katërtaktësh me naftë dhe benzinë në vetura të udhëtarëve dhe 
vetura komerciale, makina bujqësore dhe ndërtimore. Me aplikimin e tij sigurohet jetëgjatësi stabile dhe e gjatë e motorit, zvogëlon formimin 
e depozitave, mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni dhe gërryerja me start më të lehtë në temperatura të ulëta. Është i përshtatshëm për 
përdorim në flota të mëdha dhe të përziera të veturave ku është i nevojshëm lehtësimi i blerjes dhe deponimit të numrit të madh të llojeve të 
ndryshme të vajrave.

Nivo kvaliteta: API CF-4/CF/SJ; ACEA E2/B3/A3; MB 228.1; MAN 271; VOLVO VDS; MTU Type 1

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3

-30

11

135

15

0.878

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 15W-40, SAE 20W-50
Višenamensko mineralno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora 
kamiona, autobusa, rudarske, poljoprivredne i građevinske mehanizacije sa i bez turbo 
punjenja koji rade u normalnim ili teškim uslovima eksploatacije. Obezbeđuje siguran 
rad i duži radni vek motora, smanjuje naslage taloga i pruža odličnu zaštitu od korozije 
i habanja. Gradacija 20W-50 se preporučuje za podmazivanje motora koji su prešli veći 
broj kilometara ili imaju veliki broj časova rada, kod kojih je smanjena kompresija i 
povećana potrošnja ulja.

SLO Univerzalno mineralno motorno olje, namenjeno za podmazovanje štiritaktnih 
bencinskih in dizelskih motorjev v osebnih in tovornih vozilih, kmetijski in gradbeni 
mehanizaciji. Zagotavlja dolgo življenjsko dobo motorja, zmanjšano nastajanje usedlin, 
odlično zaščito pred korozijo in obrabo in lažji zagon pri nizkih temperaturah. Primerno 
je za uporabo v večjih mešanih voznih parkih, kjer z enim oljem zadovoljimo potrebe 
različnih vozil. Gradacija 20W-50 se priporoča za mazanje motorjev, ki imajo veliko 
prevoženih kilometrov ali veliko število delovnih ur, pri katerih je kompresija zmanjšana, 
poraba olja pa povečana.

EN Universal mineral-based motor oil. Intended for lubrication of four-stroke petrol 
and diesel passenger and commercial vehicles, agricultural and construction 
machinery. Prolongs engine life-cycle, reduces sediment formation and provides 
excellent protection against wear ensuring easy start in cold operating conditions. 
20W-50 grade is recommended for lubrication of engines with high mileage or that have a large number of operating hours, with reduced 
compression and increased oil consumption. 

ALB Vaj motorik mineral universal i destinuar për lubrifikim të motorëve katërtaktësh me naftë dhe benzinë në vetura të udhëtarëve dhe vetura 
komerciale, makina bujqësore dhe ndërtimore. Me aplikimin e tij sigurohet jetëgjatësi stabile dhe e gjatë e motorit, zvogëlon formimin e depozitave, 
mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni dhe gërryerja me start më të lehtë në temperatura të ulëta. Është i përshtatshëm për përdorim në flota të 
mëdha dhe të përziera të veturave ku është i nevojshëm lehtësimi i blerjes dhe deponimit të numrit të madh të llojeve të ndryshme të vajrave. 
Gradacioni 20W-50 rekomandohet për lubrifikimin e motorëve, të cilit kanë kaluar një numër më të madh të kilometrave ose kanë një numër të madh 
të orëve punuese, tek të cilit është zvogëluar kompresimi dhe është rritur konsumi i vajit.

Nivo kvaliteta: API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.1

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3 0,88

15

135

-24

10 10

-21

130

17.5

0,89

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE
SAE 20W-50SAE 15W-40

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50
Visoko efikasna monogradna mineralna motorna ulja namenjena za podmazivanje 
četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, rudarske, poljoprivredne i građevinske 
mehanizacije sa i bez turbo punjenja koji rade pod umerenim ili teškim uslovima kao i 
za podmazivanje manje opterećenih reduktora, kompresora i agregata gde je dozvoljena 
upotreba monogradnog motornog ulja. Gradacija 10W se preporučuje za podmazivanje 
hidrauličnih uređaja i mehaničkih sklopova građevinske, poljoprivredne i slične mehani-
zacije koje zahtevaju upotrebu ulja ovog kvaliteta i viskozitetne gradacije. Gradacija SAE 
50 preporučuje se kod motora starije generacije koji se nalaze dugo u eksploataciji sa 
povećanom potrošnjom ulja gde je preporučena upotreba monogradnih ulja veće 
viskozne gradacije.

SLO Visoko zmogljivo monogradno mineralno motorno olje, namenjeno za podmazovanje 
štiritaktnih dizelskih motorjev v tovornih vozilih, avtobusih, kmetijski in gradbeni 
mehanizaciji s turbo polnilnikom ali brez, ki delujejo v zmernih do zahtevnih pogojih 
obratovanja kot tudi za podmazovanje manj obremenjenih reduktorjev, kompresorjev in 
agregatov, kjer je dovoljena uporaba monogradnega motornega olja. Gradacija 10W se 
priporoča za mazanje hidravličnih naprav in mehanskih sklopov gradbene, kmetijske in 
podobne mehanizacije, ki zahtevajo uporabo olja te kakovosti in viskoznosti gradacije. 
Gradacija SAE 50 se priporoča pri motorjih starejše generacije, ki so že dolgo v 
eksploataciji s povečano porabo olja, kjer se priporoča uporaba monogradnih olj večje 
viskozne gradacije.

EN Highly efficient monograde mineral-based motor oil. Intended for lubrication of 
four-stroke diesel engines of heavy load vehicles (trucks, buses), agricultural, construction and mining machinery operating in moderate to severe 
conditions at varying loads. May be used for lubrication of compressors, less loaded gear units, hydraulic devices which allow the use of monograde 
motor oils. 10W grade is recommended for lubrication of hydraulic devices and mechanical assemblies of construction, agricultural and similar 
machinery that require the use of oil of this quality and viscosity grade.  SAE 50 grade is recommended for older generation engines that have been 
in operation for a long time with increased oil consumption, where the use of mono-grade oils with a higher viscosity gradation is recommended. 

ALB Vaj motorik mineral një-gradësh me efikasitet të lartë, i destinuar për lubrifikim të motorëve katërtaktësh me naftë të kamionëve, autobusëve, 
makinave bujqësore, ndërtimore dhe për miniera, me dhe pa turbo mbushës që punojnë në kushte të moderuara apo të vështira, si dhe për lubrifikim 
të reduktorëve, kompresorëve dhe gjeneratorëve më pak të ngarkuar, ku lejohet përdorimi i vajit motorik një-gradësh. Gradacioni 10W rekomandohet 
për lubrifikimin e pajisjeve hidraulike dhe asambleve mekanike të makinerive të ndërtimit, bujqësore dhe të ngjashme, të cilat kërkojnë përdorimin 
e vajrave të kësaj cilësie dhe gradimit të viskozitetit. Gradacioni SAE 50 rekomandohet për motorët e gjeneratës më të vjetër, të cilit janë duke operuar 
për një kohë të gjatë me konsum të rritur të vajit, ku rekomandohet përdorimi i vajrave monogradë me gradacion më të lartë të viskozitetit.

Nivo kvaliteta: API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.0

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

Totalni bazni broj

g/cm3 0,87

5

100

-30

9.5 10

-15

90

18

0,90

mm²/s

-

ºC

mgKOH/g

JEDINICE
SAE 50SAE 10W

0,88

12

95

-21

10

SAE 30

0,89

15

95

-18

10

SAE 40

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB 2T SINT
Potpuno sintetičko ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Koristi se za podmazivanje 
benzinskih dvotaktnih motora nove generacije sa vazdušnim hlađenjem ugrađenih u 
skutere, motocikle, motorne testere, baštensku opremu i poljoprivrednim mašinama 
koje koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima. Specijalno je formulisano 
da zadovolji najrigoroznije zahteve svetski poznatih proizvođača. Priprema mešavine 
je u skladu sa preporukom proizvođača motora. Potpuno je kompatibilno sa 
bezolovnim benzinom.

SLO Popolnoma sintetično olje vrhunske kakovosti in zmogljivosti. Uporablja se za 
mazanje bencinskih dvotaktnih motorjev nove generacije z zračnim hlajenjem, 
vgrajenih v skuterje, motocikle, motorne žage, vrtno opremo in kmetijske stroje, ki 
uporabljajo mešanico olja z visoko oktanskimi gorivi. Posebej je zasnovano za 
izpolnjevanje najbolj rigoroznih zahtev svetovno znanih proizvajalcev. Priprava 
mešanice je v skladu s priporočilom proizvajalca motorja. Popolnoma je kompatibilno 
z neosvinčenim bencinom.

EN Fully synthetic oil of top quality and performance. It is used to lubricate the 
new generation of air-cooled two-stroke gasoline engines installed in scooters, 
motorcycles, chainsaws, garden equipment and agricultural machinery that use 
a mixture of oils with high-octane gasoline. Its special formula meets the 
strictest requirements of world's renowned manufacturers. The mixture is 
prepared in accordance with the recommendation of the engine manufacturer. It is fully compatible with unleaded gasoline.

ALB Vaj plotësisht sintetik me cilësi dhe performanca të larta. Përdoret për lubrifikimin e motorëve me benzinë me dy goditje të gjeneratës 
së re me ftohje ajri të instaluar në skuterë, motoçikleta, sharra me zinxhirë, pajisje kopshtesh dhe makineri bujqësore, të cilat përdorin 
përzierje të vajrave me benzina me oktan të lartë. Është formuluar posaçërisht për të përmbushur kërkesat më rigoroze të prodhuesve me 
famë botërore. Përgatitja e përzierjes është në përputhje me rekomandimin e prodhuesit të motorit. Është plotësisht në përputhje me 
benzinë pa plumb.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-15 (L-EGD); ISO 13738 (L-EGD); SAE J 1536 (grupa III); JASO FD; API TC; ASTM D 4682 (grupa III); TISI 1040-2534; 
PIAGGIO HEXAGON; HUSQVARNA 272 & 372 & 346; STIHL; ROTAX 253

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, PM

Sulfatni pepeo

g/cm3

80

0.16

150

9

0.875

mm²/s

-

ºC

% m/m

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB 2T SEMI SINT
Polusintetičko ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa 
vazdušnim hlađenjem skutera, motocikala, motornih testera, baštenske opreme i 
poljoprivrednih mašina koje koriste mešavinu ulja sa gorivom. Priprema mešavine je u 
skladu sa preporukom proizvođača motora. Obezbeđuje odlično podmazivanje i zaštitu 
motora od habanja, duži radni vek svećica, smanjenu emisiju štetnih gasova u motoru i 
trenutno mešanje sa gorivom.

SLO Polsintetično olje, namenjeno za mazanje dvotaktnih bencinskih motorjev z 
zračnim hlajenjem skuterjev, motociklov, motornih žag, vrtne opreme in kmetijskih 
strojev, ki uporabljajo mešanico olja z gorivom. Priprava mešanice je v skladu s 
priporočilom proizvajalca motorja. Zagotavlja odlično mazanje in zaščito motorja pred 
obrabo, daljšo delovno dobo svečk, manjšo emisijo škodljivih plinov v motorju in 
trenutno mešanje z gorivom.

EN Semi-synthetic oil intended for lubrication air-cooled two-stroke gasoline engines 
of scooters, motorcycles, chainsaws, garden equipment and agricultural machines 
that use a mixture of oil and fuel.The mixture is prepared in accordance with the 
recommendation of the engine manufacturer. It provides excellent lubrication and 
protection of the engine from wear, longer spark plug life, reduced emissions of 
harmful gases in the engine and instant mixing with fuel. 

ALB Vaj gjysmë sintetik i destinuar për lubrifikimin e motorëve me benzinë me dy goditje të gjeneratës së re me ftohje ajri të instaluar në skuterë, 
motoçikleta, sharra me zinxhirë, pajisje kopshtesh dhe makineri bujqësore, të cilat përdorin përzierje vaji me karburant. Përgatitja e përzierjes është 
në përputhje me rekomandimin e prodhuesit të motorit. Siguron lubrifikim të shkëlqyeshëm të motorit dhe mbrojtje nga veshja, jetëgjatësi më të gjatë 
të kandelave, zvogëlim të emetimeve të gazrave të dëmshëm në motor dhe përzierje të menjëhershme me karburant.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-15 (L-EGD); ISO 13738 (L-EGD); JASO FD; API TC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, PM

Sulfatni pepeo

g/cm3

80

0.12

-

9.5

0.874

mm²/s

-

ºC

% m/m

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB 2T
Ekonomično mineralno ulje za podmazivanje starijih dvotaktnih benzinskih motora 
skutera, motocikala, motornih testera, pumpi, baštenske opreme, poljoprivrednih i 
drugih mašina starijih konstrukcija i malog kapaciteta (uglavnom do 50cm3) koje 
koriste mešavinu ulja sa gorivom. Priprema mešavine je u skladu sa preporukom 
proizvođača motora. Ne preporučuje se za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora 
sa vodenim hlađenjem.

SLO Ekonomično mineralno olje za mazanje starejših dvotaktnih bencinskih motorjev 
skuterjev, motociklov, motornih žag, črpalk, vrtne opreme, kmetijskih in drugih 
strojev starejših konstrukcij in majhne zmogljivosti (večinoma do 50 cm3), ki 
uporabljajo mešanico olja z gorivom. Priprava mešanice je v skladu s priporočilom 
proizvajalca motorja. Ne priporoča se za mazanje dvotaktnih bencinskih motorjev z 
vodnim hlajenjem.

EN Economical mineral oil for lubrication of older two-stroke petrol engines of 
scooters, motorcycles, chainsaws, pumps, garden equipment, agricultural and other 
machines of older construction and small capacity (mostly up to 50 cm3) that use a 
mixture of oil and fuel. The mixture is prepared in accordance with the recommendation 
of the engine manufacturer. Not recommended for lubrication of water-cooled 
two-stroke petrol engines. 

ALB Vaj mineral ekonomik për lubrifikimin e motorëve më të vjetër me benzinë me dy goditje të skuterëve, motoçikletave, sharrave me zinxhirë, 
pompave, pajisjeve kopshtore, makinerive bujqësore dhe të tjera të konstruksioneve më të vjetra dhe me kapacitet të vogël (kryesisht deri në 50 cm3), 
të cilat përdorin përzierje vaji me karburant. Përgatitja e përzierjes është në përputhje me rekomandimin e prodhuesit të motorit. Nuk rekomandohet 
për lubrifikimin e motorëve me benzinë me dy goditje me ftohje me ujë.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-15 (L-EGC); ISO 13738 (L-EGC); JASO FC; API TC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, PM

Sulfatni pepeo

g/cm3

100

0.08

-

9

0.88

mm²/s

-

ºC

% m/m

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIPO SAE 80W-90, 85W-140 GL-5
Visoko kvalitetno mineralno multigradno višenamensko ulje sa EP svojstvima. 
Namenjeno je za podmazivanje zupčastih prenosnika kod automobila, teretnih vozila 
i drugih mašina: diferencijala, menjača i reduktora koje su izložene ekstremno 
teškim uslovima eksploatacije i zahtevaju nivo kvaliteta API GL-5. Ne preporučuje 
se za podmazivanje sinhronizovanih ručnih menjača čiji su delovi od obojenih 
metala. Primenom obezbeđuje efikasno podmazivanje, odličnu zaštitu od korozije, 
rđe i habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, čistoću zupčanika i zaštitu 
od penušanja.

SLO Visoko kvalitetno večnamensko transmisijsko olje z EP aditivi, namenjeno za 
podmazovanje zobniških prenosnikov v avtomobilih, tovornih vozilih in drugih 
strojih, kjer so menjalniki, diferenciali in reduktorji izpostavljeni ekstremno težkim 
delovnim pogojem in zahtevajo nivo kvalitete API GL-5. Ne priporoča se za uporabo 
v sinhroniziranih ročnih menjalnikih, ki imajo sestavne dele iz barvnih kovin. 
Zagotavlja učinkovito podmazovanje, odlično zaščito pred korozijo in obrabo, visoko 
oksidacijsko in termično stabilnost, čistočo zobnikov in zaščito pred penjenjem.

EN High quality, multi-purpose multigrade mineral-based gear oil with EP properties. 
Intended for the lubrication of spiral, conical and hypoid gearboxes, differentials and 
manual transmission systems for which the use of API GL-5 oil is recommended by 
the manufacturer. Not recommended for lubrication of colored metal parts on 
synchronized gearboxes. It ensures efficient lubrication and termic stability during prolonged operations, as well as excellent protection against 
wear, rust and corrosion. 

ALB Vaj me cilësi të lartë shumë qëllimesh mineral shumë-gradësh me veti EP. Është i destinuar për lubrifikim të ingranazheve tek veturat, veturat 
e terrenit dhe makinat tjera: diferencialëve, ndërruesve të shpejtësisë dhe reduktorëve që janë të ekspozuar ndaj kushteve ekstreme të vështira të 
eksploatimit dhe kërkojnë nivel të cilësisë API GL-5. Nuk rekomandohet për lubrifikim të ndërruesve të sinkronizuar manual, pjesët e të cilit janë 
nga metalet e ngjyrosura. Me aplikimin e tij sigurohet lubrifikim efikas, mbrojtje e shkëlqyer nga korrozioni, ndryshku dhe gërryerja, stabilitet i 
lartë oksidues dhe termik, pastërti e ingranazheve dhe mbrojtje nga shkumëzimi.

Nivo kvaliteta: API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE ML 08; ZF TE-ML 07A

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3 0,89

15.6

95

-27 -26

130

26

0,89

mm²/s

-

ºC

JEDINICE
SAE 85W-140SAE 80W-90

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIPO SAE 80W-90 GL-4
Kvalitetno višenamensko mineralno multigradno ulje za podmazivanje zupčastih 
prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina: diferencijala, menjača i reduktora koji 
su izloženi umerenim pritiscima i opterećenjima koje zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. 
Obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije, rđe i habanja, visoku oksidacionu i termičku 
stabilnost, čistoću zupčanika i dobre osobine protiv penušanja.

SLO Kvalitetno večnamensko transmisijsko multigradno olje, namenjeno za 
podmazovanje zobniških prenosnikov v motornih vozilih in drugih strojih, kjer so 
menjalniki, diferenciali in reduktorji, ki so izpostavljeni do zmerne pritiske in 
obremenitve ki zahtevajo nivo kvalitete API GL-4. Zagotavlja učinkovito podmazovanje, 
odlično zaščito pred korozijo in obrabo, visoko oksidacijsko in termično stabilnost, 
čistočo zobnikov in zaščito pred penjenjem.

EN High-quality multi-purpose multigrade mineral-based gear oil. Intended for 
the lubrication of spiral, conical and hypoid gearboxes, differentials and manual 
transmission systems that are exposed to moderate pressures and loads for 
which the use of API GL-4 oil is recommended by the manufacturer. It ensures 
efficient lubrication and termic stability during prolonged operations, as well 
as excellent protection against wear, rust and corrosion and reduces formation 
of foam. 

ALB Vaj mineral shumë-gradësh shumë qëllimesh për lubrifikim të ingranazheve tek veturat dhe makinat tjera: diferencialëve, ndërruesve 
të shpejtësisë që janë të ekspozuar ndaj presioneve të moderuar dhe ngarkesatdhe reduktorëve ki so izpostavljeni do zmerne pritiske in 
obremenitve kërkojnë nivel të cilësisë API GL-4. Siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni, ndryshku dhe gërryerja, stabilitet të 
lartë oksidues dhe termik, pastërti të ingranazheve dhe veti të mira kundër shkumëzimit.

Nivo kvaliteta: API GL-4

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3

-24

95

15

0.89

mm²/s

-

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIPO SAE 80W, SAE 90, SAE 140 GL-5

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3 0,89

9.5

95

-30 -12

90

28

0,91

mm²/s

-

ºC

JEDINICE
SAE 140SAE 80W

-24

95

18

0,90

SAE 90

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

Visoko kvalitetno mineralno monogradno višenamensko ulje sa EP svojstvima. 
Namenjeno je za podmazivanje zupčastih prenosnika kod automobila, teretnih vozila i 
drugih mašina: diferencijala, menjača i reduktora koje su izložene ekstremno teškim 
uslovima eksploatacije i zahtevaju nivo kvaliteta API GL-5. Ne preporučuje se za 
podmazivanje sinhronizovanih ručnih menjača čiji su delovi od obojenih metala. 
Primenom obezbeđuje efikasno podmazivanje, odličnu zaštitu od korozije, rđe i habanja, 
visoku oksidacionu i termičku stabilnost, čistoću zupčanika i zaštitu od penušanja.

SLO Visoko kvalitetno večnamensko monogradno transmisijsko olje z EP aditivi, 
namenjeno za podmazovanje zobniških prenosnikov v avtomobilih, tovornih vozilih in 
drugih strojih, kjer so menjalniki, diferenciali in reduktorji izpostavljeni ekstremno 
težkim delovnim pogojem in zahtevajo nivo kvalitete API GL-5. Ne priporoča se za 
uporabo v sinhroniziranih ročnih menjalnikih, ki imajo sestavne dele iz barvnih kovin. 
Zagotavlja učinkovito podmazovanje, odlično zaščito pred korozijo in obrabo, visoko 
oksidacijsko in termično stabilnost, čistočo zobnikov in zaščito pred penjenjem.

EN High quality, multi-purpose monograde mineral-based gear oil with EP 
properties. Intended for the lubrication of spiral, conical and hypoid gearboxes, 
differentials and manual transmission systems for which the use of API GL-5 oil is 
recommended by the manufacturer. Not recommended for lubrication of colored 
metal parts on synchronized gearboxes. It ensures efficient lubrication and termic stability during prolonged operations, as well as excellent 
protection against wear, rust and corrosion. 

ALB Vaj me cilësi të lartë shumë qëllimesh mineral shumë-gradësh me veti EP. Është i destinuar për lubrifikim të ingranazheve tek veturat, veturat 
e terrenit dhe makinat tjera: diferencialëve, ndërruesve të shpejtësisë dhe reduktorëve që janë të ekspozuar ndaj kushteve ekstreme të vështira të 
eksploatimit dhe kërkojnë nivel të cilësisë API GL-5. Nuk rekomandohet për lubrifikim të ndërruesve të sinkronizuar manual, pjesët e të cilit janë nga 
metalet e ngjyrosura. Me aplikimin e tij sigurohet lubrifikim efikas, mbrojtje e shkëlqyer nga korrozioni, ndryshku dhe gërryerja, stabilitet i lartë 
oksidues dhe termik, pastërti e ingranazheve dhe mbrojtje nga shkumëzimi.

Nivo kvaliteta: API GL-5; ZF TE ML 08; ZF TE-ML 07A
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HEMOLUB HIPO SAE 90 GL-4
Višenamensko mineralno monogradno ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika kod 
motornih vozila i drugih mašina: diferencijala, menjača i reduktora koji su izloženi 
umerenim pritiscima i opterećenjima koje zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Obezbeđuje 
odličnu zaštitu od korozije, rđe i habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, 
čistoću zupčanika i dobre osobine protiv penušanja.

SLO Večnamensko transmisijsko monogradno olje, namenjeno za podmazovanje 
zobniških prenosnikov v motornih vozilih in drugih strojih, kjer so menjalniki, 
diferenciali in reduktorji, ki so izpostavljeni do zmerne pritiske in obremenitve ki 
zahtevajo nivo kvalitete API GL-4. Zagotavlja učinkovito podmazovanje, odlično zaščito 
pred korozijo in obrabo, visoko oksidacijsko in termično stabilnost, čistočo zobnikov in 
zaščito pred penjenjem.

EN High-quality multi-purpose monograde mineral-based gear oil. Intended for the 
lubrication of spiral, conical and hypoid gearboxes, differentials and manual 
transmission systems that are exposed to moderate pressures and loads for which 
the use of API GL-4 oil is recommended by the manufacturer. It ensures efficient 
lubrication and termic stability during prolonged operations, as well as excellent 
protection against wear, rust and corrosion and reduces formation of foam.

ALB Vaj mineral shumë qëllimesh për lubrifikim të ingranazheve tek veturat dhe makinat tjera: diferencialëve, ndërruesve të shpejtësisë që janë 
të ekspozuar ndaj presioneve të moderuar dhe ngarkesatdhe reduktorëve ki so izpostavljeni do zmerne pritiske in obremenitve kërkojnë nivel të 
cilësisë API GL-4. Siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga korrozioni, ndryshku dhe gërryerja, stabilitet të lartë oksidues dhe termik, pastërti të 
ingranazheve dhe veti të mira kundër shkumëzimit.

Nivo kvaliteta: API GL-4

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3

-21

95

17

0.90

mm²/s

-

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB ATF IIIH
Visoko kvalitetno polusintetičko ulje za podmazivanje automatskih transmisionih 
sistema motornih vozila. Pogodno je i za podmazivanje hidrauličnih prenosnika, servo 
upravljača, pretvarača obrtnog momenta motornih vozila, hidrauličnih transmisionih 
sistema na brodskoj opremi, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije koje 
zahtevaju navedeni nivo kvaliteta. Ne preporučuje se za transmisiju koja zahteva 
upotrebu ulja General Motors DEXRON-IV Fluid.

SLO Visokokakovostno polsintetično olje za mazanje sistemov za samodejni prenos v 
motornih vozilih. Primerno je tudi za mazanje hidravličnih menjalnikov, servo krmilnih 
sistemov, pretvornikov navora motornih vozil, hidravličnih transmisijskih sistemov na 
ladijski opremi, kmetijskih, rudarskih in gradbenih strojev, ki zahtevajo določeno 
raven kakovosti. Ni priporočljivo za menjalnike, pri katerih je potrebna uporaba 
tekočine GM DEXRON-IV.

EN High quality semi-synthetic oil. Intended for lubrication of automatic 
transmission vehicles, steering wheels systems, torque converters, hydraulic and 
transmission systems used in marine, agricultural, mining and construction 
machinery. Not recommended for transmission systems which require the use of 
GM DEXRON-IV fluid.

ALB Vaj gjysmë-sintetik me cilësi të lartë për lubrifikim të sistemeve të transmisionit automatik të veturave. Është i përshtatshëm edhe për 
lubrifikim të transmetuesve hidraulik, servo drejtuesve, konvertuesit të çiftit rrotullues të veturave, të sistemeve hidraulike të transmisionit 
në pajisjet e anijeve, makinave bujqësore, ndërtimore dhe të minierave, që kërkojnë nivelin e cilësisë së specifikuar. Nuk rekomandohet për 
transmisione që kërkojnë përdorimin e vajit General Motors DEXRON-IV Fluid.

Nivo kvaliteta: GM DEXRON IIIH; MERCON; VOITH H55.6335; ZF TE-ML 03D/04D/05L/09/14B/17C; MB 236.1/236.5/236.6/236.9; MAN 339V1&Z1; 
ALLISON TES 389/ ALISON C-4; VOLVO 97341

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 ºC)

Tačka tečenja

g/cm3

11000

-45

170

7.4

0.86

mm²/s

-

mPas

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB ATF DII
Visoko kvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema 
motornih vozila. Pogodno je i za podmazivanje hidrauličnih prenosnika, servo upravljača, 
pretvarača obrtnog momenta motornih vozila, hidrauličnih transmisionih sistema na 
brodskoj opremi, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije koje zahtevaju 
nivo kvaliteta GM DEXRON IID.

SLO Visoko kvalitetno mineralno olje, namenjeno za podmazovanje avtomatskih 
transmisijskih sistemov motornih vozil. Primerno je tudi za podmazovanje hidravličnih 
prenosnikov, servo volanov, pretvornikov vrtilnega momenta, hidravličnih transmisijskih 
sistemov na ladijski opremi, kmetijske, rudarske in gradbene mehanizacije, ki zahtevajo 
nivo kvalitete GM DEXRON IID.

EN High quality mineral-based automatic transmission oil. Intended for the lubrication 
of automatic transmission vehicles, steering wheels systems, torque converters, 
hydraulic transmission systems used in marine, agricultural, mining and construction 
machinery and hydraulic systems of various machines which require GM DEXRON IID 
quality level.

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë për lubrifikim të sistemeve të transmisionit 
automatik të veturave. Është i përshtatshëm edhe për lubrifikim të transmetuesve 
hidraulik, servo drejtuesve, konvertuesit të çiftit rrotullues të veturave, të sistemeve hidraulike të transmisionit në pajisjet e anijeve, 
makinave bujqësore, ndërtimore dhe të minierave, që kërkojnë nivelin e cilësisë GM DEXRON IID.

Nivo kvaliteta: GM DEXRON IID; VOITH 55.6335; ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C; MB 236.1/236.6/236.7/236.9; MAN 339V1&Z1; ALLISON C-4; 
CATERPILLAR TO-2; VOLVO 97335

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 ºC)

Tačka tečenja

g/cm3

40000

-45

150

7.0

0.878

mm²/s

-

mPas

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB ATF Suffix A
Kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih 
sistema, hidrauličnih prenosnika, servo uređaja i pretvarača obrtnih momenta kod 
motornih vozila, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije i drugih 
mašina koje zahtevaju nivo kvaliteta GM DEXRON Type A Suffix A.

SLO Kvalitetno mineralno olje, namenjeno za podmazovanje avtomatskih transmisijskih 
sistemov motornih vozil. Primerno je tudi za podmazovanje hidravličnih prenosnikov, 
servo volanov, pretvornikov vrtilnega momenta, kmetijske, rudarske in gradbene 
mehanizacije, ki zahtevajo nivo kvalitete GM DEXRON Type A Suffix A.

EN High-quality mineral-based automatic transmission oil. Intended for the lubrication 
of automatic transmission systems, hydraulic transmission systems,  steering wheels 
systems and torque converters in agricultural, mining and construction machinery 
which require use of GM DEXRON Type A Suffix A. 

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë i destinuar për lubrifikim të sistemeve të 
transmisionit automatik, transmetuesve hidraulik dhe servo drejtuesvedhe dhe 
converters të çifteve tek veturat, të makinave bujqësore, ndërtimore dhe të 
minierave dhe makinave tjera që kërkojnë nivelin e cilësisë GM DEXRON Type A 
Suffix A.   

Nivo kvaliteta: GM DEXRON Type A Suffix A

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 ºC)

Tačka tečenja

g/cm3

65000

-42

150

7

0.875

mm²/s

-

mPas

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC





ULJA ZA 
POLJOPRIVREDNU I 
GRAĐEVINSKU 
MEHANIZACIJU



HEMOLUB TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30

HEMOLUB TRAKTOL 80

HEMOLUB 4T GARDEN

HEMOLUB TRANSHIDO TO-4
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HEMOLUB TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30
Univerzalno mineralno traktorsko ulje premijum kvaliteta namenjeno za podmazivanje 
hidraulike, transmisije, pogonskih osovina i mokrih kočnica kod svih tipova traktora 
srednje i velike snage. Može da se koristi kao hidraulično-transmisiono ulje kod 
poljoprivrednih i građevinskih mašina gde je propisana upotreba UTTO maziva. 
Obezbeđuje dug i pouzdan rad hidraulično-transmisionih sistema i mokrih kočnica u 
svim vremenskim uslovima, odlično podmazivanje i izvanrednu zaštitu od habanja, 
korozije, oksidacije, penušanja, rđe i vlage. Ne koristi se za podmazivanje motora.

SLO Univerzalno traktorsko olje premium kvalitete, namenjeno za podmazovanje 
hidravlike, transmisije, pogonskih gredi in mokrih zavor pri vseh tipih mehanizacije 
srednje in velike moči. Lahko se uporablja kot hidravlično-transmisijsko olje pri 
kmetijski in gradbeni mehanizaciji, kjer je predpisana uporaba UTTO maziva. Zagotavlja 
dolgotrajno in zanesljivo delovanje hidravlično-transmisijskih sistemov in mokrih zavor 
v vseh vremenskih pogojih, odlično podmazovanje in izjemno zaščito pred obrabo, 
korozijo, oksidacijo, penjenjem in vlago. Ni primerno za podmazovanje motorja.

EN Universal premium-quality tractor oil. Intended for the lubrication of hydraulic 
systems, transmissions and wet brakes on new-generation tractors. Can be used as 
hydraulic/transmission oil in agricultural and mining machinery under UTTO standard. 
Provides good lubrication and wear protection in all operation conditions. Ensures safe 
operation in all weather conditions and controlled friction for wet brakes. Not intended 
for engine lubrication. 

ALB Vaj universal mineral për traktorë me cilësi Premium, i destinuar për lubrifikim të hidraulikëve, transmisionit, boshteve lëvizëse dhe frenave të 
lagur tek të gjitha llojet e traktorëve me fuqi të mesme dhe të lartë. Mund të përdoret si vaj i hidraulikëve dhe transmisionit tek makinat bujqësore 
dhe ndërtimore për të cilat është e paraparë rregullorja e përdorimit të lubrifikantëve UTTO. Siguron punë afatgjate dhe të sigurt të sistemit hidraulik 
dhe të transmisionit dhe frenave të lagur në të gjitha kushtet atmosferike, lubrifikim të shkëlqyeshëm dhe mbrojtje të jashtëzakonshme nga 
gërryerja, korrozioni, oksidimi, shkumëzimi, ndryshku dhe lagështia. Nuk përdoret për lubrifikim të motorëve.

Nivo kvaliteta: API GL-4; JOHN DEERE J20C/J20D; ALLISON C-4; FORD M2C 134D/M2C 86B; CATERPILLAR TO-2; MASSEY FERGUSON 
M1135/M1141/M1143/M1145; CASE MS-1204/1206/1207/1209; CASE NEW HOLLAND MAT 3525; VME WB 101; DENISON (Pump only) HF-(0 - 2); 
KUBOTA UDT; SPERRY VICKERS/EATON: I-280-S 

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3

-39

150

9

0.874

mm²/s

-

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB TRAKTOL 80
Kvalitetno mineralno univerzalno traktorsko ulje namenjeno za podmazivanje hidraulike, 
transmisije i mokrih kočnica traktora. Može da se koristi kao hidraulično-transmisiono 
ulje kod poljoprivrednih i građevinskih mašina gde je propisana upotreba UTTO maziva. 
Nije namenjeno za podmazivanje motora.

SLO Univerzalno traktorsko olje, namenjeno za podmazovanje hidravlike, transmisije, 
pogonskih gredi in mokrih zavor pri vseh tipih mehanizacije srednje in velike 
moči. Lahko se uporablja kot hidravlično-transmisijsko olje pri kmetijski in 
gradbeni mehanizaciji, kjer je predpisana uporaba UTTO maziva. Ni primerno za 
podmazovanje motorja.

EN Universal high-quality tractor oil. Intended for the lubrication of hydraulic 
systems, transmissions and wet brakes. Can be used as hydraulic/transmission 
oil in agricultural and mining machinery under UTTO standard. Provides good 
lubrication and wear protection in all operation conditions. Ensures safe operation 
in all weather conditions and controlled friction for wet brakes. Not intended for 
engine lubrication. 

ALB Vaj universal mineral cilësor për traktorë i destinuar për lubrifikim të 
hidraulikëve, transmisionit, boshteve lëvizëse dhe frenave të lagur tek të gjitha 
llojet e traktorëve me fuqi të mesme dhe të lartë. Mund të përdoret si vaj i hidraulikëve dhe transmisionit tek makinat bujqësore dhe 
ndërtimore për të cilat është e paraparë rregullorja e përdorimit të lubrifikantëve UTTO. Nuk është i destinuar për lubrifikim të motorëve.

Nivo kvaliteta: API GL-4; JOHN DEERE JDM J20C; FORD M2C86-C; MASSEY FERGUSON M1135; CATERPILLAR TO-2

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3

-36

130

10

0.88

mm²/s

-

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB 4T GARDEN SAE 30
Visoko efikasno monogradno, mineralno, motorno ulje za podmazivanje malih 
četvorotaktnih benzinskih i dizel motora novije generacije samohodnih i motornih 
kosilica, trimera, rezača, motokultivatora, baštenske opreme i sličnih mašina koje 
konstantno rade na visokom broju obrtaja a imaju hlađenje motora vazduhom i 
uljem. Primenom obezbeđuje odlično podmazivanje i zaštitu motora od habanja, 
korozije i rđe, izuzetnu termičku i oksidacionu stabilnost i nisku isparljivost.

SLO Visoko zmogljivo monogradno mineralno motorno olje za mazanje majhnih 
štiritaktnih bencinskih in dizelskih motorjev novejše generacije, kot so vrtne kosilnice, 
trimerji, sekalniki, kultivatorji, vrtna oprema in podobni stroji, ki obratujejo nenehno 
na visokih vrtljajih in imajo zračno ali oljno hlajenje motorja. Omogoča odlično mazanje 
in zaščito motorja pred obrabo, korozijo in rjo, izjemno oksidacijsko in toplotno 
stabilnost ter nizoa izparljivost.

EN High-performance mineral engine oil. Intended for modern small four-stroke petrol 
and diesel engines of lawn-mowers, trimers, rotary shovels, motocultivators and other 
garden equipment. Due to carefully selected components it is able to supply the right 
protection against wear, rust, oxidation and maintain an excellent level of cleanliness 
in most severe conditions. Offers extremely high thermal and mechanical stability and 
long lasting performances.

ALB Vaj motorik mineral një-gradësh me efikasitet të lartë për lubrifikim të motorëve të vegjël katërtaktësh me benzinë dhe naftë të 
gjeneratës së fundit të makinave për kositje të barit, trimerëve, gdhendësve, moto kultivatorëve, pajisjeve për kopsht dhe makinave të 
ngjashme që punojnë në mënyrë konstante me numër të lartë të rrotullimeve dhe kanë ftohje të motorit me ajër dhe vaj. Me aplikimin e 
tij sigurohet lubrifikim i shkëlqyeshëm dhe mbrojtje e motorit nga gërryerja, korrozioni dhe ndryshku, stabilitet i jashtëzakonshëm termik 
dhe oksidues dhe avullim i ulët.

Nivo kvaliteta: API SL/CF

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3

-21

100

11

0.887

mm²/s

-

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB TRANSHIDO TO-4 SAE 10W, 30, 50
Višenamensko ulje za podmazivanje transmisionih sistema, zadnjih pogona i 
mokrih kočnica kod teških građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih mašina i ostale 
mehanizacije gde je propisan nivo kvaliteta TO-4 i C-4 fluida. Posebno se 
preporučuje za hidraulični sistem, konusne zupčanike, menjače sa planetarnim 
ozubljenjem, bočne reduktore i uređaje sa trenjem Caterpillar, Allison i Komatsu 
opreme i transmisionih sistema proizvođača Eaton Fuller, ZF, Dana i Rockwell. Ne 
preporučuje se za podmazivanje motora.

SLO Večnamensko olje za podmazovanje transmisijskih sistemov, zadnjih pogonov in 
mokrih zavor pri težkih gradbenih, rudarskih, kmetijskih strojih in ostali mehanizaciji, 
kjer je predpisan nivo kvalitete TO-4 in C-4 fluida. Zlasti se priporoča za hidravlični 
sistem, konusne zobnike, menjalnike s planetnim ozobljenjem, bočne reduktorje in 
naprave s trenjem proizvajalcev Caterpillar, Allison in Komatsu ter transmisijskih 
sistemov proizvajalcev Eaton Fuller, ZF, Dana in Rockwell. Ni primerno za podmazo-
vanje motorja.

EN Multi-purpose oil for lubrication of transmission systems, rear drives and wet 
brakes in heavy construction, mining, agricultural machines and other machinery 
where the fluids of TO-4 and C-4 quality levels are required. It is particularly 
recommended for hydraulic systems, conical gears, transmissions with planetary 
gear, drives and devices with friction Caterpillar, Allison and Komatsu equipment and 
transmission systems made by Eaton Fuller, ZF, Dana, and Rockwell. It is not recommended for engine lubrication.

ALB Vaj për shumë qëllime për lubrifikimin e sistemeve të transmisionit, reparteve të pasme dhe frenave të lagura të makinave të rënda 
ndërtimore, minierare, bujqësore dhe makineritë e tjera, ku kërkohet niveli i cilësisë së lëngjeve TO-4 dhe C-4. Rekomandohet veçanërisht për 
sistemet hidraulike, ingranazhe konike, transmetime me ingranazhe planetare, reduktore anësore dhe pajisje me fërkim Caterpillar, Allison dhe 
Komatsu dhe sistemet e transmetimit të prodhuesit Eaton Fuller, ZF, Dana dhe Rockwell. Nuk rekomandohet për lubrfikimin e motorit.

Nivo kvaliteta: CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4; KOMATSU KES 07.868.1, KOMATSU DRESSER; API CF&CF-2; DANA POWERSHIFT; EATON 
VICKERS 35 VQ-25; ZF TE-ML 07F (SAE 30); ZF TE-ML 03C (SAE 10W, SAE 30, SAE 50)

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Indeks viskoznosti

Tačka tečenja

g/cm3 0,87

6.3

100

-36 -21

95

19

0,91

mm²/s

-

ºC

JEDINICE
SAE 50SAE 10W

-27

98

11

0,88

SAE 30

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC



TEHNIČKE
TEČNOSTI



HEMOLUB DOT 4

HEMOLUB DOT 3

HEMOLUB ANTIFRIZ LONG LIFE 100

HEMOLUB ANTIFRIZ LONG LIFE 40

HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 100

HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 40

HEMOLUB ANTIFRIZ 100

HEMOLUB ANTIFRIZ 40

HEMOLUB GLIKOTERM 100 LONG LIFE

HEMOLUB GLIKOTERM 100

HEMOLUB AUTO GLASS -20

HEMOLUB AUTO GLASS LETNJI

HEMOLUB DEMI VODA
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HEMOLUB DOT 4
Visoko kvalitetna sintetička tečnost na bazi poliglikola i pažljivo odabranih aditiva koji 
sprečavaju pojavu korozije i rđe. Namenjena je za hidraulične kočione sisteme kod svih 
vrsta putničkih i teretnih vozila, građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih i drugih mašina 
gde je preporučen nivo kvaliteta DOT-4. Može se koristiti za punjenje amortizera i sličnih 
hidrauličnih sistema gde je ovakav tip tečnosti preporučen od strane proizvođača. Ne 
sme se mešati sa mineralnim uljima za kočenje.

SLO Zelo kakovostna sintetična tekočina na bazi poliglikola in pazljivo izbranih aditivov, 
ki preprečujejo pojav korozije in rje. Namenjena je za hidravlične zavorne sisteme pri 
vseh vrstah osebnih in tovornih vozil, gradbenih, rudarskih, kmetijskih in drugih strojih, 
kjer je priporočena raven kakovosti DOT-4. Lahko se uporablja za polnjenje blažilcev in 
podobnih hidravličnih sistemov, kjer se takšna vrsta tekočine priporoča s strani 
proizvajalca. Ne sme se mešati z mineralnimi olji za zavore.

EN High quality synthetic liquid based on polyglycol and carefully selected additives 
that prevent corrosion and rust. It is intended for hydraulic braking systems for all 
types of passenger and cargo vehicles, construction, mining, agricultural and other 
machines where the recommended quality level is DOT-4. It can be used for filling 
shock absorbers and similar hydraulic systems where this type of fluid is recommended 
by the manufacturer. It must not be mixed with mineral brake oils. 

ALB Lëng sintetik me cilësi të lartë në bazë poliglikoli dhe aditivëve të zgjedhur me kujdes, të cilit parandalojnë shfaqjen e korrozionit dhe ndryshkut. 
Është i destinuar për sistemet e frenimit hidraulik për të gjitha llojet e automjeteve të pasagjerëve dhe të mallrave, makina ndërtimi, minierash, 
bujqësore dhe të tjera, ku niveli i rekomanduar i cilësisë është DOT-4. Mund të përdoret për mbushjen e amortizatorëve dhe sistemeve të ngjashme 
hidraulike, ku ky lloj lëngu rekomandohet nga ana e prodhuesit. Nuk duhet të përzihet me vajra minerale për frenim.

Nivo kvaliteta: ISO 4925 Class 4; SAE J1704/SAE J1703; FMVSS 116 DOT 4; SRPS H.Z2.100 tip 2

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Kinematička viskoznost na -40ºC

Tačka ključanja suve tečnosti

Vlažna tačka ključanja

g/cm3

270

200

1300

2.2

1.07

mm²/s

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB DOT 3
Visoko kvalitetna sintetička tečnost na bazi poliglikola i pažljivo odabranih aditiva koji 
sprečavaju pojavu korozije i rđe. Namenjena je za hidraulične kočione sisteme kod svih 
vrsta putničkih i teretnih vozila, građevinskih, rudarskih, poljoprivrednih i drugih mašina 
gde je preporučen nivo kvaliteta DOT-3. Može se koristiti za punjenje amortizera i sličnih 
hidrauličnih sistema gde je ovakav tip tečnosti preporučen od strane proizvođača. Ne 
sme se mešati sa mineralnim uljima za kočenje.

SLO Zelo kakovostna sintetična tekočina na bazi poliglikola in pazljivo izbranih aditivov, 
ki preprečujejo pojav korozije in rje. Namenjena je za hidravlične zavorne sisteme pri 
vseh vrstah osebnih in tovornih vozil, gradbenih, rudarskih, kmetijskih in drugih strojih, 
kjer je priporočena raven kakovosti DOT-3. Lahko se uporablja za polnjenje blažilcev in 
podobnih hidravličnih sistemov, kjer se takšna vrsta tekočine priporoča s strani 
proizvajalca. Ne sme se mešati z mineralnimi olji za zavore.

EN High quality synthetic liquid based on polyglycol and carefully selected additives 
that prevent corrosion and rust. It is intended for hydraulic braking systems for all 
types of passenger and cargo vehicles, construction, mining, agricultural and other 
machines where the recommended quality level is DOT-3.It can be used for filling shock 
absorbers and similar hydraulic systems where this type of fluid is recommended by the 
manufacturer. It must not be mixed with mineral brake oils. 

ALB Lëng sintetik me cilësi të lartë në bazë poliglikoli dhe aditivëve të zgjedhur me kujdes, të cilit parandalojnë shfaqjen e korrozionit dhe ndryshkut. 
Është i destinuar për sistemet e frenimit hidraulik për të gjitha llojet e automjeteve të pasagjerëve dhe të mallrave, makina ndërtimi, minierash, 
bujqësore dhe të tjera, ku niveli i rekomanduar i cilësisë është DOT-3. Mund të përdoret për mbushjen e amortizatorëve dhe sistemeve të ngjashme 
hidraulike, ku ky lloj lëngu rekomandohet nga ana e prodhuesit. Nuk duhet të përzihet me vajra minerale për frenim.

Nivo kvaliteta: ISO 4925 Class 3; SAE J1703; FMVSS 116 DOT 3; SRPS H.Z2.100 tip 1

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Kinematička viskoznost na -40ºC

Tačka ključanja suve tečnosti

Vlažna tačka ključanja

g/cm3

240

150

1200

2.0

1.06

mm²/s

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB ANTIFRIZ LONG LIFE 100
Koncentrovana rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, 
izrađena od monoetilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije najnovije 
generacije OAT (Organic Acid Technology), kvaliteta G12+. Ne sadrži amine, fosfate, 
nitrite, borate i silikate. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu 
zaštitu od stvaranja taloga, korozije, rđe i kavitacije, poboljšanu zaštitu aluminijuma, 
neutralnost prema zaptivnim elementima uz produženi period zamene od 5 godina. 
Razblažuje se demi vodom prema uputstvu proizvođača.

SLO Koncentrirana hladilna tekočina za zaščito motorja z vodnim hlajenjem, 
izdelana iz monoetilen glikola in ustreznih inhibitorjev korozije najnovejše 
generacije OAT (Organic Acid Technology), kakovosti G12+. Ne vsebuje aminov, 
fosfatov, nitritov, boratov in silikatov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature 
zmrzovanja, izjemno zaščito pred ustvarjanjem usedlin, rje in kavitacije, izboljšano 
zaščito aluminija, nevtralnost glede na tesnilne elemente ob podaljšanjem obdobju 
zamenjave v trajanju 5 let. Raztopi se z demi vodo skladno navodilom proizvajalca.

EN Concentrated, high-quality cooling liquid. Contains mono-ethylene glycol and 
corrosion inhibitors based on fully neutralized organic acids and azoles OAT 
(Organic Acid Technology), with G12+ quality. Amine, phosphate, borate, silicate 
and nitrite free. Protects against freezing and overheating of the cooling system. 
Protects against rust and corrosion and especially against electrolysis and pitting 
of aluminum components. Protection against frost, depending on the concentration chosen. Can remain in the cooling system up to 5 years.

ALB Lëng ftohës i koncentruar për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj 
korrozionit të gjeneratës së fundit OAT (Organik Acid Technology), me cilësi G12+. Nuk përmban amina, fosfate, nitrite, borate dhe silikate. 
Aplikimi i tij siguron temperatura të ulëta të ngrirjes, mbrojtje të shkëlqyeshme kundër formimit të depozitave, korrozionit, ndryshkut dhe 
kavitacionit, mbrojtje të përmirësuar të aluminit, neutralitet ndaj elementeve të vulosjes me një periudhë të zgjatur zëvendësimi prej 5 vjetësh. 
Hollohet me ujë të demineralizuar sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip I, organski; MB 325.3; BS 6580; MAN 324 SNF; AFNOR NF R 15-601; MTU MTL 5048; ASTM D 3306; 
FORD WSS-M97B44-D/E; JIS K2234; OPEL GM Saab 6277M (+B040 1065); VW/Audi/Skoda TL-774 D/F (G12/G12+); DAF 74002; VOLVO 
Penta/Trucks 128 6083 / 002 (vozila posle 2005); DEUTZ 0199-99-1115/6; Waukesha; Wärtsilä 

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Tačka mržnjenja, max razblažen u demi vodi, 50% v/v

-

170

-37

6.5

1.125

ljubičasta

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1kg 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC
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HEMOLUB ANTIFRIZ LONG LIFE 40
Rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, izrađena od 
monoetilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije najnovije generacije OAT 
(Organic Acid Technology), kvaliteta G12+. Ne sadrži amine, fosfate, nitrite, 
borate i silikate. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu 
zaštitu od stvaranja taloga, korozije, rđe i kavitacije, poboljšanu zaštitu 
aluminijuma, neutralnost prema zaptivnim elementima uz produženi period 
zamene od 5 godina. Spreman je za upotrebu i ne treba ga razblaživati.

SLO Hladilna tekočina za zaščito motorja z vodnim hlajenjem, izdelana iz 
monoetilen glikola in ustreznih inhibitorjev korozije najnovejše generacije OAT 
(Organic Acid Technology), kakovosti G12+. Ne vsebuje aminov, fosfatov, nitritov, 
boratov in silikatov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature zmrzovanja, 
izjemno zaščito pred ustvarjanjem usedlin, rje in kavitacije, izboljšano zaščito 
aluminija, nevtralnost glede na tesnilne elemente ob podaljšanjem obdobju 
zamenjave v trajanju 5 let.

EN High-quality cooling liquid. Contains mono-ethylene glycol and corrosion 
inhibitors based on fully neutralized organic acids and azoles OAT (Organic Acid 
Technology), with G12+ quality. Amine, phosphate, borate, silicate and nitrite 
free. Protects against freezing and overheating of the cooling system. Protects 
against rust and corrosion and especially against electrolysis and pitting of 
aluminum components. Protection against frost, depending on the concentration chosen. Can remain in the cooling system up to 5 years.

ALB Lëng ftohës për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj korrozionit 
të gjeneratës së fundit OAT (Organik Acid Technology) me cilësi G12+. Nuk përmban amina, fosfate, nitrite, borate dhe silikate. 
Aplikimi i tij siguron temperatura të ulëta të ngrirjes, mbrojtje të shkëlqyeshme kundër formimit të depozitave, korrozionit, ndryshkut 
dhe kavitacionit, mbrojtje të përmirësuar të aluminit, neutralitet ndaj elementeve të vulosjes me një periudhë të zgjatur zëvendësimi 
prej 5 vjetësh.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip III, organski; MB 325.3; BS 6580; MAN 324 SNF; AFNOR NF R 15-601; MTU MTL 5048; ASTM D 3306; 
FORD WSS-M97B44-D/E; JIS K2234; OPEL GM Saab 6277M (+B040 1065); VW/Audi/Seat/Škoda TL-774 D/F (G12/G12+); DAF 74002; 
VOLVO Penta/Trucks 128 6083 / 002 (vozila posle 2005)

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Tačka mržnjenja, max

-

108

-37

3

1.065

ljubičasta

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC
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HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 100
Rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, izrađena od monoetilen 
glikola i odgovarajućih inhibitora korozije iz grupe hibridnih antifriza, kvaliteta G11. 
Ne sadrži amine, fosfate, nitrite. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, 
odličnu zaštitu čeličnih i aluminijumskih delova motora od korozije, rđe, kavitacije i 
stvaranja taloga. Štiti od smrzavanja zimi i pregrejavanja u letnjem periodu. 
Obezbeđuje zaštitu sistema do 3 godine. Razblažuje se demi vodom prema uputstvu 
proizvođača.

SLO Hladilna tekočina za zaščito motorjev z vodnim hlajenjem, izdelana iz monoetilen 
glikola in ustreznih inhibitorjev korozije iz skupine hibridnih antifrizov, kakovosti G11. 
Ne vsebuje aminov, fosfatov, nitritov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature 
zamrzovanja, odlično zaščito jeklenih in aluminijskih delov motorja pred korozijo, rjo, 
kavitacijo in ustvarjanjem usedlin. Varuje pred zmrzovanjem in pred pregretjem v 
poletnem obdobju. Raztopi se z demi vodo skladno navodilom proizvajalca.

EN Antifreeze liquid for motor protection with water-cooling, made of monoethylene 
glycol and suitable corrosion inhibitors from the group of hybrid antifreeze products of 
G11 quality. It does not contain amines, phosphates, nitrites. Its application ensures 
low freezing temperatures, excellent protection of steel and aluminium engine parts 
from corrosion, rust, cavitation and the formation of deposits. It protects against 
freezing in the winter and overheating in the summer. It is diluted with demi water 
according to the manufacturer's instructions. 

ALB Lëng ftohës për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj gërryerjes nga grupi 
i antifrizave hibrid, me cilësi G11. Nuk përmban amina, fosfate, nitrite. Aplikimi i tij siguron temperatura të ulëta të ngrirjes, mbrojtje të shkëlqyer 
të pjesëve të motorit prej çelikut dhe aluminit nga gërryerja, ndryshku, kavitacioni dhe formimi i depozitave. Mbron nga ngrirja në dimër dhe 
mbinxehja në verë. Siguron mbrojtje të sistemit deri në 3 vjet. Hollohet me ujë të demineralizuar sipas udhëzimit të prodhuesit.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip I, hibridni; BS 6580; OPEL/GM GME L1301; VOLVO 1286083/002; ASTM D3306; VW/AUDI/SEAT/ŠKODA TL 774C (G11); 
AFNOR NF R 15-601; SAAB 6901 599; MAN 324NF; SAE J1034; MTU MTL 5048; FIAT LANCIA 9.55523; MB 325.0; IVECO 18-8030; BMW GS 94000; 
Deutz DQC CA-14

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Tačka mržnjenja, max razblažen u demi vodi, 50% v/v

-

170

-37

14

1.125

plavo zelena

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1kg 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC
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HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 40
Rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, izrađena od monoetilen 
glikola i odgovarajućih inhibitora korozije iz grupe hibridnih antifriza, kvaliteta G11. Ne 
sadrži amine, fosfate, nitrite. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu 
zaštitu čeličnih i aluminijumskih delova motora od korozije, rđe, kavitacije i stvaranja 
taloga. Štiti od smrzavanja zimi i pregrejavanja u letnjem periodu. Obezbeđuje zaštitu 
sistema do 3 godine. Spreman je za upotrebu i ne treba ga razblaživati.

SLO Hladilna tekočina za zaščito motorjev z vodnim hlajenjem, izdelana iz monoetilen 
glikola in ustreznih inhibitorjev korozije iz skupine hibridnih antifrizov, kakovosti G11. 
Ne vsebuje aminov, fosfatov, nitritov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature 
zamrzovanja, odlično zaščito jeklenih in aluminijskih delov motorja pred korozijo, rjo, 
kavitacijo in ustvarjanjem usedlin. Varuje pred zmrzovanjem in pred pregretjem v 
poletnem obdobju. Zagotavlja zaščito sistema do 3 leti. Pripravljen je za uporabo in ga 
ni treba raztapljati.

EN Antifreeze liquid for motor protection with water-cooling, made of monoethylene 
glycol and suitable corrosion inhibitors from the group of hybrid antifreeze products of 
G11 quality. It does not contain amines, phosphates, nitrites. Its application ensures 
low freezing temperatures, excellent protection of steel and aluminium engine parts 
from corrosion, rust, cavitation and the formation of deposits. It protects against 
freezing in the winter and overheating in the summer. It provides system protection for 
up to 3 years. It is ready to use and should not be diluted. 

ALB Lëng ftohës për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj gërryerjes nga grupi i 
antifrizave hibrid, me cilësi G11. Nuk përmban amina, fosfate, nitrite. Aplikimi i tij siguron temperatura të ulëta të ngrirjes, mbrojtje të shkëlqyer të 
pjesëve të motorit prej çelikut dhe aluminit nga gërryerja, ndryshku, kavitacioni dhe formimi i depozitave. Mbron nga ngrirja në dimër dhe mbinxehja 
në verë. Siguron mbrojtje të sistemit deri në 3 vjet. Është i gatshëm për përdorim dhe nuk duhet të hollohet.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip III, hibridni; BS 6580; OPEL/GM GME L1301; VOLVO 1286083/002 (proizvedeni pre 2005); VW/AUDI/SEAT/ŠKODA 
TL 774C (G11); ASTM D3306; SAAB 6901 599; AFNOR NF R 15-601; MAN 324NF; SAE J1034; MTU MTL 5048; FIAT LANCIA 9.55523; MB 326.0; 
IVECO 18-8030

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Tačka mržnjenja, max

-

108

-37

7

1.065

plavo zelena

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC
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HEMOLUB ANTIFRIZ 100
Koncentrovana rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, izrađena od 
monoetilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži amine, fosfate, nitrite, 
borate i silikate. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu zaštitu 
čeličnih i aluminijumskih delova motora od korozije, rđe, kavitacije i stvaranja taloga. 
Štiti od smrzavanja zimi i pregrejavanja u letnjem periodu. Obezbeđuje zaštitu sistema 
do 2 godine. Razblažuje se demi vodom prema uputstvu proizvođača.

SLO Koncentrirana hladilna tekočina za zaščito motorja z vodnim hlajenjem, 
izdelana iz monoetilen glikola in ustreznih inhibitorjev korozije. Ne vsebuje aminov, 
fosfatov, nitritov, boratov in silikatov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature 
zmrzovanja, izjemno zaščito pred ustvarjanjem usedlin, rje in kavitacije, na jeklenih 
in aluminijskih delih motorja. Varuje pred zmrzovanjem in pred pregretjem v 
poletnem obdobju. Zagotavlja zaščito sistema do 2 let. Raztopi se z demi vodo 
skladno navodilom proizvajalca.

EN Concentrated, high-quality cooling liquid. Contains mono-ethylene glycol and 
corrosion inhibitors. Amine, phosphate, borate, silicate and nitrite free. Protects 
against freezing and overheating of the cooling system. Protects against rust and 
corrosion and especially against electrolysis and pitting of aluminum and steel 
components. Can remain in the cooling system up to 2 years. Can be diluted with 
demineralized water following manufacturer instructions. 

ALB Lëng ftohës i koncentruar për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj 
korrozionit. Nuk përmban amina, fosfate, nitrite, borate dhe silikate. Aplikimi i tij siguron temperatura të ulëta të ngrirjes, mbrojtje të 
shkëlqyeshme kundër formimit të depozitave, korrozionit, ndryshkut dhe kavitacionit, si pjesëve të çelikut të motorit, po ashtu edhe atyre të 
aluminit. Mbron nga ngrirja në dimër dhe mbinxehja në verë. Siguron mbrojtje të sistemit deri në 2 vjet. Hollohet me ujë të demineralizuar 
sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip I; BS 6580; ASTM D3306; SAE J1034; AFNOR NF R 15-601; CUNA NC 956-16

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

pH vrednost, razblažen u demi vodi, 50% v/v

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

-

10

160

8.1

1.125

plava

g/cm3

pH

mlHCl/10 ml

ºC

JEDINICE

Tačka mržnjenja, max razblažen u demi vodi, 50% v/v -37ºC

0,1L 0,5L 1kg 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC



54

HEMOLUB ANTIFRIZ 40
Rashladna tečnost za zaštitu motora sa vodenim hlađenjem, izrađena od monoetilen 
glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži amine, fosfate, nitrite, borate i 
silikate. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu zaštitu čeličnih i 
aluminijumskih delova motora od korozije, rđe, kavitacije i stvaranja taloga. Štiti od 
smrzavanja zimi i pregrejavanja u letnjem periodu. Obezbeđuje zaštitu sistema do 2 
godine. Spreman je za upotrebu i ne treba ga razblaživati.

SLO Hladilna tekočina za zaščito motorja z vodnim hlajenjem, izdelana iz monoetilen 
glikola in ustreznih inhibitorjev korozije. Ne vsebuje aminov, fosfatov, nitritov, boratov in 
silikatov. Pri uporabi zagotavlja nizke temperature zmrzovanja, izjemno zaščito pred 
ustvarjanjem usedlin, rje in kavitacije, na jeklenih in aluminijskih delih motorja. Varuje 
pred zmrzovanjem in pred pregretjem v poletnem obdobju. Zagotavlja zaščito sistema do 
2 let. Pripravljen je za uporabo in ga ni treba raztapljati.

EN High-quality cooling liquid. Contains mono-ethylene glycol and corrosion inhibitors. 
Amine, phosphate, borate, silicate and nitrite free. Protects against freezing and 
overheating of the cooling system. Protects against rust and corrosion and especially 
against electrolysis and pitting of aluminum and steel components. Can remain in the 
cooling system up to 2 years. It is ready to use and should not be diluted. 

ALB Lëng ftohës për mbrojtjen e motorit me ftohje me ujë, i bërë nga monoetilen glikoli dhe inhibitorëve korrespondues ndaj korrozionit të 
gjeneratës së fundit OAT (Organik Acid Technology). Nuk përmban amina, fosfate, nitrite, borate dhe silikate. Aplikimi i tij siguron temperatura të 
ulëta të ngrirjes, mbrojtje të shkëlqyeshme kundër formimit të depozitave, korrozionit, ndryshkut dhe kavitacionit, mbrojtje të përmirësuar të 
aluminit, neutralitet ndaj elementeve të vulosjes me një periudhë të zgjatur zëvendësimi prej 5 vjetësh. Hollohet me ujë të demineralizuar sipas 
udhëzimeve të prodhuesit. Është i gatshëm për përdorim dhe nuk duhet të hollohet.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip III; BS 6580; ASTM D3306; ASTM D4656; AFNOR NF R 15-601; CUNA NC 956-16

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Tačka mržnjenja, max

-

108

-37

6.5

1.065

plava

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC
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HEMOLUB GLIKOTERM 100 LONG LIFE
Ekološka, netoksična, biorazgradiva, koncentrovana tečnost za zaštitu grejnih i 
rashlasnih sistema. Izrađen je od  mono propilen glikola i posebno odabranih inhibitora 
korozije najnovije generacije. Primenom osigurava odličnu zaštitu protiv mržnjenja, 
korozije, kamenca, pojave taloga i pene unutar sistema, širok temperaturni opseg 
primene, dobra svojstva provođenja toplote i veoma dug vek zaštite sistema u trajanju 
do 20 godina. Posebno se preporučuje za primenu u tržnim centrima, sistemima za 
centralno grejanje u domaćinstvima, industriji za preradu i proizvodnju hrane, pića, 
sanitarne vode, lekova i kozmetičkih preparata, u hladnjačama, kao i u ostalim 
sistemima gde postoji mogućnost kontakta rashladne tečnosti sa hranom i vodom. 
Razblažuje se demi vodom prema uputstvu proizvođača.

SLO Ekološka, nestrupena, biološko razgradljiva, koncentrirana tekočina za zaščito 
ogrevalnih in hladilnih sistemov. Narejen je iz monopropilen glikola in posebej izbranih 
zaviralcev korozije najnovejše generacije. Aplikacija zagotavlja odlično zaščito pred 
zmrzovanjem, korozijo, vodnim kamnom in peno znotraj sistema, široko temperaturno 
območje uporabe, dobre toplotno prevodnost in zelo dolgo življenjsko dobo sistema do 
20 let. Je okolju prijazen in varen za uporabo. Posebej priporočljiva za uporabo v 
nakupovalnih središčih, sistemih centralnega ogrevanja v gospodinjstvih, industriji za 
predelavo in proizvodnjo hrane, pijače, sanitarne vode, zdravil in kozmetike ter v 
hladilnikih in drugih sistemih, kjer obstaja možnost stika hladilne tekočine s hrano in 
vodo. Razredčite z demi vodo v skladu z navodili proizvajalca.

EN Ecological, non-toxic, biodegradable, concentrated liquid for protection of heating and cooling systems. It is made of monopropylene glycol and 
specially selected corrosion inhibitors of the latest generation. Its application provides excellent protection against freezing, corrosion, scale, 
deposits and foam inside the system, a wide temperature range of application, good heat conduction properties and a very long service life of the 
system of up to 20 years. It is especially recommended for use in shopping malls, central heating systems in households, industry for processing and 
production of food, beverages, sanitary water, medicines and cosmetics, in refrigerators, as well as in other systems where there is a possibility of 
contact of coolant with food and water. It is diluted with demi water according to the manufacturer's instructions. 

ALB Lëng i përqendruar ekologjik, jo toksik, i biodegradueshëm, për mbrojtjen e sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes. Isshtë bërë nga monopropilen 
glikol dhe frenues të korrozionit të zgjedhur posaçërisht të gjeneratës së fundit. Zbatimi i tij siguron mbrojtje të shkëlqyeshme kundër ngrirjes, 
korrozionit, shkallës, depozitave dhe shkumës brenda sistemit, një gamë të gjerë të aplikimit, veti të mira të përcjelljes së nxehtësisë dhe një jetë 
shumë të gjatë të shërbimit deri në 20 vjet. Rekomandohet veçanërisht për përdorim në qendrat tregtare, sistemet e ngrohjes qendrore në familje, 
industria për përpunimin dhe prodhimin e ushqimit, pijeve, ujit sanitar, ilaçeve dhe kozmetikës, në frigoriferë, si dhe në sisteme të tjera ku 
ekziston mundësia e kontaktit me ftohës me ushqim dhe ujë. Hollohet me ujë demi sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Nivo kvaliteta: IS 62200.00

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

pH vrednost

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

-

9.7

154

7.9

1061

Bistra zelena tečnost

Kg/dm3

-

mlHCl/10 ml

ºC

JEDINICE

Temperatura paljenja Nije zapaljivoºC
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HEMOLUB GLIKOTERM 100
Specijalno formulisana koncentrovana tečnost za zaštitu sistema centralnog grejanja 
izrađena od monoetilen glikola i posebno odabranih paketa aditiva. Primenom 
osigurava odličan prenos toplote i olakšava rad cirkulacionih pumpi. Štiti od 
mržnjenja, korozije, kavitacije i penušanja tokom dugog veka eksploatacije. Potpuno 
je siguran za upotrebu u sistemima koji sadrže konstrukcione delove od sivog liva, 
aluminijuma i legure bakra. Ne sadrži amine, fosfate i nitrite. Obezbeđuje zaštitu 
sistema od 10 godina u temperaturnom opsegu od -37 do 180 ºC. Razblažuje se demi 
vodom prema uputstvu proizvođača.

SLO Namensko zasnovana koncentrirana tekočina za zaščito sistema centralnega 
ogrevanja iz monoetilen glikola in posebej izbranih paketov aditivov. Zagotavlja odličen 
prenos toplote in olajša delovanje cirkulacijskih črpalk. Ščiti pred zmrzovanjem, 
korozijo, kavitacijo in penjenjem ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Popolnoma varna 
je za uporabo v sistemih, ki vsebujejo strukturne dele iz sive litine, aluminija in bakrove 
zlitine. Ne vsebuje aminov, fosfatov in nitritov. Zagotavlja 10-letno zaščito sistema v 
temperaturnem območju od -37 do 180 ºC. Razredčite z demi vodo v skladu z navodili 
proizvajalca.

EN Specially formulated concentrated liquid for central heating system protection 
made of monoethylene glycol and specially selected additive packages. Its application 
ensures excellent heat transfer and facilitates the operation of circulation pumps. It 
protects against freezing, corrosion, cavitation and foaming during a long service life. It is completely safe for use in systems that contain structural 
parts made of grey cast iron, aluminium and copper alloy. It does not contain amines, phosphates and nitrites. It provides system protection for 10 
years in the temperature range from -37 to 180 ºC. It is diluted with demi water according to the manufacturer's instructions. 

ALB Lëng i përqendruar i formuluar posaçërisht për mbrojtjen e sistemit të ngrohjes qendrore i bërë nga monoetilen glikol dhe pako shtesë të 
zgjedhura posaçërisht. Zbatimi i tij siguron transferim të shkëlqyeshëm të nxehtësisë dhe lehtëson funksionimin e pompave të qarkullimit. Mbron 
nga ngrirja, korrozioni, kavitacioni dhe shkumëzimi gjatë një jete të gjatë shërbimi. Completelyshtë plotësisht i sigurt për përdorim në sistemet që 
përmbajnë pjesë strukturore të bëra prej gize gri, alumini dhe aliazh bakri. Nuk përmban amina, fosfate dhe nitrite. Ai siguron mbrojtje të sistemit 
për 10 vjet në intervalin e temperaturës nga -37 në 180 C. Hollohet me ujë demi sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Nivo kvaliteta: SRPS H.Z2.010 tip I; BS 6580; ASTM D 3306

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 210kg IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Boja

Gustina na 20ºC

Rezervna alkalnost, min.

Tačka ključanja, min.

Penušanje, max.

-

180

50/5

10

1.13

Plava

g/cm3

mlHCl/10 ml

ºC

mL/s

JEDINICE

Tačka mržnjenja, max, razblažen u demi vodi, 50% v/v -37ºC
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HEMOLUB AUTO GLASS -20
Tečnost na bazi etil alkohola i funkcionalnih dodataka za pranje vetrobranskih stakala, 
farova i drugih staklenih površina vozila u zimskom periodu pružajući zaštitu od 
smrzavanja do -20ºC. Sprečava pojavu vodenog kamenca, efikasno uklanja čađ, ulja, 
soli i ostale nečistoće čime obezbeđuje bolju vidljivost i bezbednu vožnju. Ne oštećuje 
boju, gumene i plastične delove vozila. Prijatnog je mirisa koji osvežava putničku 
prostoriju. Upotrebljava se bez razblaživanja dok se u drugim godišnjim dobima može 
razblažiti vodom.

SLO Tekočina na bazi etil alkohola in funkcionalnih dodatkov za pranje vetrobranskih 
stekel, žarometov in drugih steklenih površin vozil v zimskem obdobju in zagotavlja 
zaščito pred zmrzovanjem do -20ºC. Preprečuje pojav vodnega kamna, učinkovito 
odstranjuje saje, olja, soli in drugo umazanijo in s tem zagotavlja boljšo vidljivost in 
varno vožnjo. Ne poškoduje barve, gumijastih in plastičnih delov vozila. Ima prijeten 
vonj, ki osveži potniško kabino. Uporablja se neraztopljen, v drugih letnih časih pa se 
lahko pomeša z vodo.

EN Glass cleaner with unique chemical formulation using ethyl-alcohol. Intended for 
cleaning of any imperfection on your windshield as well as other glass surfaces in 
winter period. Ensures protection up to -20ºC.  Ensures perfectly clear vision during the 
driving and prevents frost. Gentle on your vehicle’s tint as well as to rubber and plastic 
parts of the vehicle. Pleasant odor liquid. In winter use fully concentrated. In other 
seasons can be diluted with water.

ALB Lëng me bazë alkooli etilik dhe aditivëve funksional për larjen e xhamave të përparmë, fenerëve dhe sipërfaqeve të tjera xhami të 
automjeteve gjatë periudhës dimërore duke siguruar mbrojtje nga ngricat deri në -20ºC. Parandalon shfaqjen e gëlqeres së ujit, në mënyrë 
efektive largon blozën, vajrat, kripërat dhe papastërtitë e tjera, duke siguruar dukshmëri më të mirë dhe ngarje të sigurt. Nuk dëmton bojën, pjesët 
prej gomës dhe plastikës së automjetit. Ka aromë të këndshme që freskon ambientin e pasagjerëve. Përdoret pa hollim, ndërsa në stinët e tjera 
të vitit mund të hollohet me ujë.

Nivo kvaliteta: Proizvođačka specifikacija

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Izgled

Gustina na 20ºC

pH

Tačka mržnjenja

-

-20

7

0.96

žuta tečnost

g/cm3

pH

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB AUTO GLASS LETNJI
Tečnost na bazi etil alkohola i funkcionalnih dodataka za pranje vetrobranskih stakala, 
farova i drugih staklenih površina vozila u letnjem periodu. Sprečava pojavu vodenog 
kamenca, efikasno uklanja insekte, čađ, ulja, soli i ostale nečistoće čime obezbeđuje 
bolju vidljivost i bezbednu vožnju. Ne oštećuje boju, gumene i plastične delove vozila. 
Prijatnog je mirisa koji osvežava putničku prostoriju.

SLO Tekočina na bazi etil alkohola in funkcionalnih dodatkov za pranje vetrobranskih 
stekel, žarometov in drugih steklenih površin vozil v poletnem obdobju. Preprečuje 
pojav vodnega kamna, učinkovito odstranjuje žuželke, saje, olja, soli in drugo 
umazanijo in s tem zagotavlja boljšo vidljivost in varno vožnjo. Ne poškoduje barve, 
gumijastih in plastičnih delov vozila. Ima prijeten vonj, ki osveži potniško kabino.

EN Glass cleaner with unique chemical formulation using ethyl-alcohol. Effectively 
removes insects, soot, oils, salts and other impurities from windscreens, headlights 
and other glass surfaces of vehicles in the summer time. Ensures perfectly clear vision 
during the driving. Gentle on your vehicle’s tint as well as to rubber and plastic parts of 
the vehicle. Pleasant odor liquid. 

ALB Lëng me bazë alkooli etilik dhe aditivëve funksional për larjen e xhamave të 
përparmë, fenerëve dhe sipërfaqeve të tjera xhami të automjeteve gjatë periudhës 
verore. Parandalon shfaqjen e gëlqeres së ujit. Në mënyrë efektive largon blozën, vajrat, kripërat dhe papastërtitë e tjera, duke siguruar dukshmëri 
më të mirë dhe ngarje të sigurt. Nuk dëmton bojën, pjesët prej gomës dhe plastikës së automjetit. Ka aromë të këndshme që freskon ambientin e 
pasagjerëve.

Nivo kvaliteta: Proizvođačka specifikacija

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Izgled

Gustina na 20ºC

pH

Tačka mržnjenja

-

-2

6.5

0.99

zelena tečnost

g/cm3

pH

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB DEMI VODA
Demineralizovana voda izuzetne čistoće proizvedena procesom reverzne osmoze pri 
čemu su otklonjene bakterije, joni, gasovi, čvrsti kontaminati i druge materije 
organskog i neorganskog porekla. Pri korišćenju ne stvara kamenac. Koristi se u 
industriji i domaćinstvu kao sredstvo za hlađenje i zagrevanje, kao rastvarač, za 
razblaživanje antifriza, punjenje akumulatora, za pegle na paru i sličnu primenu u 
skladu sa preporukom proizvođača.

SLO Demineralizirana voda izjemne čistote, izdelana s procesom reverzne osmoze, 
kjer so odstranjene bakterije, ioni, plini, trdni kontaminati in snovi organskega in 
neorganskega vira. Pri uporabi ne ustvarja vodnega kamna. Uporablja se v industriji 
in gospodinjstvih kot hladilno sredstvo in ogrevalno sredstvo, kot topilo, za redčenje 
antifriza, polnjenje akumulatorjev, za likalnike na paro in podobne načine uporabe 
skladno priporočilu proizvajalca.

EN Demineralized Water of excellent purity. Mineral ions such as cations of 
sodium, calcium, iron, copper, removed following osmosis process. Due to the 
significantly low rate of conductivity, demi water is ideal for use in metallic 
equipment applications that are prone to corrosion. The lack of ions prevent oxygen 
from reacting with the metal surface to form corrosion or rust. Wide application in 
the field of steam, power and cooling. 

ALB Ujë i demineralizuar me pastërti të jashtëzakonshme i prodhuar me procesin e osmozës së kundërt, gjatë së cilës hiqen bakteret, jonet, gazrat, 
ndotësit e ngurtë dhe substancat e tjera me origjinë organike dhe inorganike. Nuk formon shtresa të gëlqeres gjatë përdorimit. Përdoret në industri 
dhe amviseri si mjet për ftohje dhe ngrohje, si hollues, për hollimin e antifrizit, mbushjen e baterive, për hekura me avull dhe aplikime të ngjashme 
në përputhje me rekomandimin e prodhuesit.

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

pH

Tvrdoća

Električna provodljivost

pH

6

0.01

6.0

ºdH

μS/cm

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC





INDUSTRIJSKA
ULJA



HEMOLUB HIDROL HV

HEMOLUB FLUID V 125

HEMOLUB HIDROL HM

HEMOLUB HIDROL HM 220, HM 320

HEMOLUB CIRKOL

HEMOLUB STAZOL

HEMOLUB KOMPRESOL V

HEMOLUB KOMPRESOL R

HEMOLUB KOMPRESOL VV

HEMOLUB REDOL

HEMOLUB TESTEROL

HEMOLUB TERMOL

HEMOLUB KALOL

HEMOLUB KALOL E

HEMOLUB KALOL 220

HEMOLUB REZOL AKTIV

HEMOLUB REZOL NEAKTIV

HEMOLUB REZOL AKTIV 10 EKO

HEMOLUB REZOL AKTIV 32 EKO

HEMOLUB REZOL AKTIV DB ULTRA

HEMOLUB REZOL AKTIV VP ULTRA

HEMOLUB REZOL NEAKTIV 10 EKO

HEMOLUB REZOL NEAKTIV 32 EKO

HEMOLUB EROZIMOL 3

HEMOLUB NEAKTIV HONO

HEMOLUB SOL PLUS

HEMOLUB BIOSINTOL

HEMOLUB BIOSINTOL PLUS

HEMOLUB SEMISINT 200

HEMOLUB SEMISINT 400

HEMOLUB SEMISINT AL

HEMOLUB SINTOL 200

HEMOLUB PROTEKTOL

HEMOLUB OPLATOL, SB, EXTRA

HEMOLUB CLEANER ULTRA

HEMOLUB GUMOL 100

HEMOLUB PROCESNO ULJE 300



0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIDROL HV
Hidraulično ulje premijum kvaliteta visokog indeksa viskoznosti proizvedena od visoko 
kvalitetnih mineralnih baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Primenjuju se u 
hidrauličnim sistemima kod poljoprivredne, građevinske mehanizacije i brodova gde 
klasična hidraulična ulja ne mogu da zadovolje zahtevane uslove primene. Visok nivo 
kvaliteta obezbeđuje siguran i stabilan rad hidrauličnih sistema pri uslovima čestih 
promena temperatura, pritisaka i brzina uz produžen period zamene.

SLO Hidravlično olje premium kvalitete z visokim indeksom viskoznosti, proizvedeno iz 
visoko kvalitetnih mineralnih baznih olj in aditivov. Uporablja se v hidravličnih sistemih 
kmetijske in gradbene mehanizacije ter ladij, kjer klasična hidravlična olja ne morejo 
zadovoljiti zahtevanih pogojev obratovanja. Visok nivo kvalitete zagotavlja varno in 
stabilno delovanje hidravličnih sistemov pri pogostih spremembah temperature, 
pritiska in hitrosti ob podaljšanih intervalih menjave.

EN Premium quality hydraulic oil with a high viscosity index produced from high 
quality mineral base oils and carefully selected additives. It is used in hydraulic 
systems in agricultural and construction machinery and ships where conventional 
hydraulic oils cannot meet the required application conditions. High quality level 
ensures safe and stable operation of hydraulic systems under conditions of frequent 
changes in temperature, pressure and speed with an extended replacement period. 

ALB Vaj hidraulik me cilësi premium me indeks të lartë të viskozitetit, i prodhuar nga vajrat me bazë minerale me cilësi të lartë dhe paketa e aditivëve 
të përzgjedhur me kujdes. Aplikohet në sistemet hidraulike në bujqësi, makineri ndërtimi dhe anije, ku vajrat hidraulike klasike nuk mund të 
përmbushin kushtet e kërkuara të aplikimit. Niveli i lartë i cilësisë siguron operim të sigurt dhe të qëndrueshëm të sistemeve hidraulike në kushte 
të ndryshimeve të shpeshta të temperaturës, presionit dhe shpejtësisë me një periudhë të zgjatur zëvendësimi.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 11158 (L-HV); SRPS ISO 6743-4 (L-HV); DIN 51524-3 (HVLP); AFNOR NF E 48-603 (HV); SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S; 
DENISON HF-0/HF-2

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.86

22

140

180

-42 -36

200

140

32

0.87

210

-36

140

46

0.87

-30

215

140

68

0.88 0.88

100

140

220

-21 -18

230

140

150

0.89

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
HV150HV100HV68HV46HV32HV22

TIPIČNE VREDNOSTI
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HEMOLUB FLUID V 125
Specijalno formulisano visoko kvalitetno ulje za podmazivanje različitih hidrodinamičkih 
sistema, kod građevinske i rudarske mehanizacije, železničkih lokomotiva, zupčanika, 
pretvarača obrtnog momenta, turbo spojnica, gde se zahtevaju poboljšana EP svojstva. 
Primenom obezbeđuje visoku termičku i oksidacionu stabilnost, izuzetnu zaštitu od 
korozije, rđe i habanja, sposobnost izdvajanja vazduha uz odsustvo penušanja, čime se 
osigurava postojanost performansi ulja uz smanjenu potrošnju tokom eksploatacije.

SLO Posebej zasnovano zelo kakovostno olje za mazanje različnih hidrodinamičnih 
sistemov, pri gradbeni in rudarski mehanizaciji, železniških lokomotivah, zobnikov, 
pretvornikov navora, turbo spojnic, kjer se zahtevajo izboljšane EP lastnosti. Z uporabo 
se zagotavlja dobra termična in oksidacijska stabilnost, izjemna zaščita pred korozijo, 
rjo in obrabo, sposobnost izločanja zraka brez penjenja in se s tem zagotavlja obstojnost 
zmogljivosti olja z znižano porabo med eksploatacijo.

EN Specially formulated high quality oil for lubrication of various hydrodynamic 
systems, in construction and mining machinery, railway locomotives, gears, torque 
converters, turbo couplings, where improved EP properties are required. Its use provides 
a high thermal and oxidative stability, excellent protection from corrosion, rust and 
wear and tear, the ability of separation of air, without foaming, thus ensuring the 
stability of oil performance with reduced consumption during operation. 

ALB Vaj me cilësi të lartë i formuluar posaçërisht për lubrifikimin e sistemeve të ndryshme hidrodinamike të makinerive të ndërtimit dhe 
minierave, lokomotivave hekurudhore, ingranazheve, konvertuesve të çift rrotullimit, bashkuesve turbo, ku kërkohen veti të përmirësuara të EP. 
Aplikimi i tij siguron qëndrueshmëri të lartë termike dhe oksiduese, mbrojtje të jashtëzakonshme kundër gërryerjes, ndryshkut dhe konsumit, 
aftësinë për të nxjerrë ajrin me mungesë të shkumëzimit, gjë që siguron qëndrueshmërinë e performancës së vajit me konsum të zvogëluar 
gjatë operimit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743 (L-HM); MTU 1061/8 3.3.1; Voith 3.625-6073/3.90-8/3.285-149

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

FZG test (A/8.3/90)

g/cm3

≥12 

210

32

0.87

mm²/s

ºC

stepen oštećenja

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIDROL HM
Visoko kvalitetno višenamensko hidraulično ulje proizvedeno od mineralnih baznih 
ulja i aditiva čije performanse obezbeđuju dug i pouzdan rad hidrauličnih sistema 
pružajući izvanrednu zaštitu od habanja, korozije, oksidacije, rđe i vlage. Koristi se 
u svim vrstama hidrauličnih i cirkulacionih sistema srednjih i većih snaga pri 
normalnim radnim temperaturama. Ulja viših gradacija su pogodna za podmazivanje 
cirkulacionih sistema, kliznih i kotrljajućih ležajeva i zupčastih prenosnika koji rade 
pri povišenim radnim temperaturama, do 70ºC. Ulja nižih gradacija su pogodna za 
podmazivanje preciznih hidrauličnih sistema, brusnih vretena, vretena brzohodnih 
alatnih mašina i sličnog preciznog alata.

SLO Visoko kvalitetno večnamensko hidravlično olje, proizvedeno iz mineralnih baznih 
olj in aditivov. Zagotavlja dolgo in zanesljivo delovanje hidravličnih sistemov z 
zagotavljanjem izredne zaščite pred obrabo, korozijo, oksidacijo, rjo in vlago. Uporablja 
se v vseh vrstah hidravličnih in cirkulacijskih sistemov srednjih in velikih moči pri 
normalnih delovnih temperaturah. Olja višjih gradacij so ustrezna za mazanje 
cirkulacijskih sistemov, drsnih in krogelnih ležajev in nazobljenih prenosnikov, ki 
delujejo na višjih delovnih temperaturah, do 70ºC. Olja nižjih gradacij so ustrezna za 
mazanje preciznih hidravličnih sistemov, brusnih vreten, vreten hidrohodnih orodnih 
strojev in podobnega preciznega orodja.

EN High quality multi-purpose hydraulic oil produced from mineral base oils and 
additives whose performance ensures long and reliable operation of hydraulic 
systems providing excellent protection against wear and tear, corrosion, oxidation, rust and moisture. It is used in all types of hydraulic and 
circulating systems of medium and higher power at normal operating temperatures. Higher grade oils are suitable for lubricating circulating 
systems, plain and roller bearings and gears operating at high operating temperatures, up to 70ºC. Lower grade oils are suitable for lubrication of 
precision hydraulic systems, grinding spindles, spindles of high-speed machine tools and similar precision tools.

ALB Vaj hidraulik me cilësi të lartë për shumë qëllime, i prodhuar nga vajrat me bazë minerale dhe aditivët, performanca e të cilit siguron 
operimin e gjatë dhe të besueshëm të sistemeve hidraulike, duke siguruar mbrojtje të shkëlqyeshme kundër konsumit, gërryerjes, oksidimit, 
ndryshkut dhe lagështisë. Përdoret në të gjitha llojet e sistemeve hidraulike dhe qarkulluese të energjisë mesatare dhe më të lartë në 
temperatura normale të operimit. Vajrat me gradacione më të larta janë të përshtatshme për lubrifikimin e sistemeve qarkulluese, kushinetave 
rrëshqitëse dhe rrotulluese dhe ingranazheve, të cilat funksionojnë në temperatura të larta operuese, deri në 70ºC. Vajrat me gradacione më 
të ulëta janë të përshtatshme për lubrifikimin e sistemeve hidraulike precize, gypave të bluarjes, gypave të makinave metalprerëse me shpejtësi 
të lartë dhe makinave të ngjashme precize.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 11158 (L-HM); SRPS ISO 6743-4 (L-HM); DIN 51524-2(HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; 
SPERRY VICKERS I-286-S

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.86

22

95

180

-21 -18

200

95

32

0.87

210

-18

95

46

0.87

-15

215

95

68

0.88 0.88

100

90

230

-12 -12

235

90

150

0.89

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
HM150HM100HM68HM46HM32HM22

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L (HM46) 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB HIDROL HM 220, HM 320
Visoko kvalitetna višenamenska hidraulična ulja, veoma visoke viskozne gradacije, 
proizvedena od mineralnih baznih ulja i aditiva. Koriste se u svim vrstama 
savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema srednjih i većih snaga, koji rade pri 
normalnim i relativno konstantnim radnim temperaturama, gde se zahtevaju 
hidraulična ulja jako visokih viskoznih gradacija. Primenom obezbeđuju izuzetnu 
oksidacionu i termičku stabilnost, odličnu sposobnost izdvajanja vode i vazduha, 
pouzdan rad hidrauličnih sistema, pružajući izvanrednu zaštitu od kavitacije, 
habanja, korozije, oksidacije, rđe i vlage. 

SLO Zelo kakovostna večnamenska hidravlična olja, zelo visoke viskozne gradacije, 
izdelana iz mineralnih baznih olj in aditivov. Uporabljajo se v vseh vrstah sodobnih 
hidravličnih in cirkulacijskih sistemov srednjih in večjih moči, ki delujejo na normalnih 
in dokaj konstantnih delovnih temperaturah, kjer se zahtevajo hidravlična olja zelo 
visokih viskoznih gradacij. Z uporabo zagotavljajo izjemno oksidacijsko in termično 
stabilnost, izjemno sposobnost izločanja vode in zraka, zanesljivo delovanje 
hidravličnih sistemov in pri tem nudijo izjemno zaščito pred kavitacijo, obrabo, 
korozijo, oksidacijo, rjo in vlago. 

EN Top quality multi-purpose hydraulic oils with very high viscosity grades, 
manufactured from mineral base oils and additives. They are used in all kinds of 
modern hydraulic and circulation systems of medium and high power, working under 
normal and relatively constant operating temperatures, where hydraulic oils of very high viscosity are required. Their application provides 
excellent oxidation and thermal stability, excellent ability to separate water and air, reliable operation of hydraulic systems, providing excellent 
protection against cavitation, wear and tear, corrosion, oxidation, rust and moisture.  

ALB Vajra hidraulike me cilësi të lartë për shumë qëllime, me gradacion viskoziteti shumë të lartë, të prodhuara nga vajrat me bazë minerale 
dhe aditivët. Përdoren në të gjitha llojet e sistemeve moderne hidraulike dhe qarkulluese të energjisë mesatare dhe më të lartë që funksionojnë 
në temperatura operuese normale dhe relativisht të vazhdueshme, ku kërkohen vajra hidraulike me gradacion viskoziteti shumë të lartë. 
Aplikimi i tyre siguron stabilitet të jashtëzakonshëm oksidues dhe termik, aftësi të shkëlqyer për të ndarë ujin dhe ajrin, operim të besueshëm 
të sistemeve hidraulike, duke siguruar mbrojtje të shkëlqyer kundër kaviljes, konsumit, gërryerjes, oksidimit, ndryshkut dhe lagështisë.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 11158 (L-HM); SRPS ISO 6743-4 (L-HM)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3

-21

250

90

220

0.90 0.91

320

90

260

-18

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
HM320HM220

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB CIRKOL
Kvalitetna višenamenska mineralna ulja sa dodatkom pažljivo odabranog paketa 
aditiva, visokog indeksa viskoznosti, za podmazivanje i hlađenje cirkulacionih sistema, 
alatnih mašina, centrifuga, preciznih brusilica, brzohodnih kliznih i kotrljajućih ležajeva 
vretena i zupčastih prenosnika koji rade u uslovima lakih i umerenih opterećenja gde 
se ne zahtevaju ulja sa EP svojstvima. Primenom obezbeđuje dobru termičku i 
oksidacionu stabilnost, zaštitu od korozije i rđe, sposobnost izdvajanja vazduha i vode 
uz odsustvo pene, čime se osigurava postojanost performansi ulja uz smanjenu 
potrošnju tokom eksploatacije.

SLO Kakovostna večnamenska mineralna olja z dodatkom pazljivo izbranega paketa 
aditivov, visokega indeksa viskoznosti, za mazanje in hlajenje cirkulacijskih sistemov, 
orodnih strojev, centrifug, preciznih brusilnic, hitrohodnih drsnih in kroglastih ležajev 
vretena in zobčastih prenosnikov, ki delujejo v pogojih nizkih in zmernih obremenitev, 
kjer se ne zahtevajo olja z EP lastnostmi. Z uporabo se zagotavlja dobra termična in 
oksidacijska stabilnost, zaščita pred korozijo in rjo, sposobnost izločanja zraka in vode 
brez prisotnosti pene in se s tem zagotavlja obstojnost zmogljivosti olja z znižano 
porabo med eksploatacijo.

EN Quality multi-purpose mineral oils with the addition of carefully selected additives, 
with high viscosity index, for lubrication and cooling of circulating systems, machine 
tools, centrifuges, precision grinders, high-speed sliding and rolling spindle bearings 
and gears operating under light and moderate load conditions, where oils with EP properties are not required. It provides a good thermal and 
oxidative stability, protection from corrosion and rust, ability to separate air and water without foaming, ensuring the stability of oil performance 
while reducing consumption during operation.  

ALB Vajra minerale cilësore për shumë qëllime me shtimin e paketës së aditivëve të përzgjedhur me kujdes, me indeks të lartë viskoziteti për 
lubrifikimin dhe ftohjen e sistemeve qarkulluese, makinave metalprerëse, centrifugëve, makinave mprehëse precize, kushinetave rrëshqitëse dhe 
rrotulluese me shpejtësi të lartë dhe ingranazheve që operojnë me ngarkesa të lehta dhe të moderuara, ku nuk kërkohen vajra me vetitë e EP. 
Aplikimi i tij siguron qëndrueshmëri të mirë termike dhe oksiduese, mbrojtje kundër gërryerjes dhe ndryshkut, aftësinë për të ndarë ajrin dhe ujin 
me mungesë të shkumëzimit, gjë që siguron qëndrueshmërinë e performancës së vajit me konsum të zvogëluar gjatë operimit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 11158 (L-HL); SRPS ISO 6743-4 (L-HL); DIN 51524-1 (HL); AFNOR NF E 48-603 (HL)

KARAKTERISTIKE

Gustina

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.865

22

95

180

-21 -18

200

95

32

0.870

210

-18

95

46

0.878

-9

240

90

220

0.895 0.898

320

90

245

-6 -6

250

90

460

0.905

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
460320220463222

TIPIČNE VREDNOSTI

0.882

68

95

215

-15 -15

230

95

100

0.887

235

-12

90

150

0.891

15010068

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB STAZOL
Visoko kvalitetno ulje mineralne osnove za podmazivanje svih vrsta kliznih staza 
uz sprečavanje "Stick-Slip" pojave kočenja radnih delova zahvaljujući veoma 
malom koeficijentu trenja. Zadovoljava najoštrije zahteve primene u uslovima 
malih brzina i velikih opterećenja. Primenom obezbeđuje izuzetnu kontrolu 
prijanjanja bilo uz horizontalnu ili nagnutu površinu, ravnomerno i precizno 
kretanje kliznih sistema pružajući izvanrednu zaštitu od korozije i rđe uz odličnu 
sposobnost izdvajanja vode iz ulja.

SLO Visoko kvalitetno olje mineralne osnove za podmazovanje vseh vrst vodil in 
drsnih stez s preprečevanjem "Stick-Slip" efekta - zaviranju premičnih delov, 
zahvaljujoč zelo nizkemu koeficientu trenja. Izpolnjuje najstrožje zahteve vloge v 
smislu nizkih hitrostih in velikih obremenitvah, izjemno kontrolo, oprijemanje 
bodisi za horizontalno bodisi vertikalno površino. S tem zagotavlja enakomerno in 
natančno premikanje drsnih sistemov ter izredno zaščito pred korozijo in rjo ob 
odlični sposobnosti odvajanja vode iz olja.

EN High quality mineral base oil for lubrication of all types of sliding tracks, 
preventing "Stick-Slip" occurrence of stopping operating parts thanks to a very 
low friction coefficient. Provides exceptional control of lubricant runoff, excellent 
adhesion to horizontal and vertical way surfaces. It meets the most stringent 
requirements of the application in terms of low speeds and high loads. Its application provides even and precise movement of sliding 
systems, providing excellent protection against corrosion and rust, with an excellent ability to separate water from oil.  

ALB Vaj me cilësi të lartë me bazë minerale për lubrifikimin e të gjitha llojeve të gjurmëve rrëshqitëse duke parandaluar shfaqjen e frenimit 
"Stick-Slip" të pjesëve të punës, falë një koeficienti shumë të ulët të fërkimit. Ai i plotëson kërkesat më të rrepta të aplikimit në aspektin e 
shpejtësi të ulët dhe ngarkesa të larta. Sigurojnë kontroll të posaçëm, përshtatshmëri si në sipërfaqe horizontale ashtu edhe vertikale. Aplikimi 
i tij siguron lëvizje të barabartë dhe precize të sistemeve të rrëshqitjes, duke siguruar mbrojtje të shkëlqyer kundër gërryerjes dhe ndryshkut, me 
aftësi të shkëlqyeshme të ndarjes së ujit nga vaji.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-4 (L-HG); SRPS ISO 6743-13 (L-GA); SRPS ISO 11158 (L-HG); SRPS ISO 19378 (L-GA); CINCINNATI MACHINE P-53 
(VG 32); CINCINNATI MACHINE P-47 (VG 68); CINCINNATI MACHINE P-50 (VG 220) 

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.86

32

100

200

-18 -18

205

100

46

0.87

205

-15

95

68

0.87

-12

210

95

100

0.88 0.89

150

90

220

-12 -10

225

90

220

0.89

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
VG 220VG 150VG 100VG 68VG 46VG 32

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KOMPRESOL V
Visoko kvalitetno mineralno ulje sa dodatkom bezpepelnih aditiva. Koristi se za 
podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih vazdušnih kompresora kao i vakuum 
pumpi koje rade u širokom opsegu temperatura, opterećenja i brzina. Osigurava 
izuzetnu oksidacionu stabilnost uz produženi interval eksploatacije, mali koksni 
ostatak i izuzetnu zaštitu od habanja, rđe i korozije čak i u prisustvu vode.

SLO Visoko kvalitetno mineralno ulje z dodatkom brezpepelnih aditivov. Uporablja 
se za podmazovanje vseh vrst batnih in rotacijskih zračnih kompresorjev kot tudi 
vakuum črpalk, ki obratujejo v širokom obsegu temperatur, obremenitev in hitrosti. 
Zagotavlja izredno oksidacijsko stabilnost ob podaljšanih intervalih eksploatacije, 
majhen koksni ostanek in izjemno zaščito pred obrabo, rjo in korozije celo v 
prisotnosti vode.

EN High quality mineral oil with ash-free additives. It is used for lubrication of all types 
of piston and rotary air compressors as well as vacuum pumps that operate in a wide 
range of temperatures, loads and speeds. It provides exceptional oxidative stability with 
an extended service life, low coke residue and exceptional protection against wear and 
tear, rust and corrosion even in the presence of water.  

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë me shtimin e aditivëve pa hiri. Përdoret për 
lubrifikimin e të gjitha llojeve të kompresorëve të ajrit me piston dhe rrotullues, si dhe pompave vakum që funksionojnë në një gamë të gjerë 
të temperaturave, ngarkesave dhe shpejtësive. Siguron stabilitet të jashtëzakonshëm oksidues me interval të zgjatur shfrytëzimi, mbetje të 
ulët koksi dhe mbrojtje të jashtëzakonshme kundër konsumit, ndryshkut dhe gërryerjes, madje edhe në prani të ujit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-3 (L-DAA. DAB, DAG); ISO/DP 6521 (L-DAA, DAB, DAG); DIN 51506 (VDL, VBL) 

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.86

32

95

200

-21 -18

205

95

46

0.87

215

-18

95

68

0.87

-15

220

95

100

0.88 0.89

150

90

225

-12 -9

230

90

220

0.90

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
V 220V 150V 100V 68V 46V 32

TIPIČNE VREDNOSTI

-9

240

90

320

0.91

V 320

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KOMPRESOL R
Visoko kvalitetna, specijalno formulisana ulja srednjeg indeksa viskoznosti. 
Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih rashladnih kompresora i 
vakuum pumpi u širokom području temperatura, opterećenja i brzina koji kao 
rashladni medijum koriste ugljen dioksid, amonijak ili halogenovane ugljovodonike 
(freone). Svojim performansama obezbeđuju odličnu zaštitu od korozije, habanja i 
oksidacije, izvanredne osobine i na niskim temperaturama, produženi period 
zamene uljnog punjenja zbog izuzetne hemijske stabilnosti, kompatibilnost sa 
različitim tipovima rashladnih medija.

SLO Visoko kakovostna, posebno zasnovana olja srednjega indeksa viskoznosti. 
Uporabljajo se za mazanje vseh vrst batnih in rotacijskih kompresorjev za hlajenje in 
vakuumskih črpalk v širokem temperaturnem, obremenilnem in hitrostnem obsegu, 
ki kot hladilni medij uporabljajo ogljikov dioksid, amonij ali halogenizirane 
ogljikovodike (freone). S svojo zmogljivostjo zagotavljajo odlično zaščito pred 
korozijo, obrabo in oksidacijo, izjemne lastnosti tudi pri nizkih temperaturah, 
podaljšano obdobje zamenjave oljnega polnjenja zaradi izjemne kemijske stabilnosti, 
združljivost z različnimi tipi hladilnih medijev.

EN High quality, specially formulated oils of medium viscosity index. They are 
used for lubrication of all types of piston and rotary cooling compressors and 
vacuum pumps in a wide range of temperatures, loads and speeds that use carbon dioxide, ammonia or halogenated hydrocarbons (freons) 
as a coolant. With their performance, they provide excellent protection against corrosion, wear and oxidation, outstanding properties even 
at low temperatures, extended oil filling replacement period due to exceptional chemical stability, compatibility with different types of 
coolants.

ALB Vajrat me cilësi të lartë, veçanërisht të formuluara me indeksin mesatar të viskozitetit. Përdoren për vajosjen e të gjitha llojeve të 
kompresorëve me piston dhe rrotullues ftohës dhe pompave të vakumit në diapazonin e gjerë të temperaturave, ngarkesave dhe shpejtësive 
të cilat përdorin gaz karbonik, amoniak dhe hidrokarbure të halogjenizuara (freonet) si një medium ftohës. Me performancat e tyre sigurojnë 
mbrojtjen e shkëlqyer nga gërryerja, përdorimi i shumtë dhe oksidimi, veçoritë e jashtëzakonshme edhe në temperatura të ulëta, periudhën e 
zgjeruar të mbushjes së vajit për shkak të stabilitetit të jashtëzakonshëm kimik, pajtueshmërinë me tipat e ndryshëm të mediave ftohëse.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-3A; ISO-L-DRA/DRC/DRD 46/68/100; DIN 51503 (KAA); BS 2626

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0,86

46

47

175

-39

182

-37

46

68

0,87 0,87

100

45

188

-33

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
R 100R 68R 46

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KOMPRESOL VV
Visoko kvalitetna ulja mineralne osnove sa malim koksnim ostatkom i pažljivo 
odabranim paketom bezpepelnih aditiva. U zavisnosti od viskozne gradacije i 
preporukom proizvođača opreme koriste se za podmazivanje i hlađenje kako 
stacionarnih tako i mobilnih vijčanih i rotacionih vazdušnih kompresora. Zbog 
visokog nivoa kvaliteta, predviđena su za primenu u najoštrijim uslovima rada 
kompresora. Svojim performansama obezbeđuju siguran i dug radni vek vijčanih i 
vazdušnih kompresora, izvanrednu zaštitu unutrašnjih sklopova od habanja i korozije, 
visok stepen čistoće kompresionog prostora i uspešno izdvajanje vode i vazduha.

SLO Visoko kakovostna olja na mineralni osnovi z majhnim koksnim ostankom in 
previdno izbranim paketom brezpepelnih aditivov. Odvisno od viskoznosti gradacije in 
priporočila proizvajalca opreme se uporablja za mazanje in hlajenje stacionarnih in 
mobilnih vijčanih in rotacijskih kompresorjev za zrak. Zaradi visoke ravni kakovosti 
je predvideno za uporabo v najtežjih pogojih delovanja kompresorja. S svojimi 
zmogljivostmi zagotavljajo varno in dolgo delovno dobo vijčanih in kompresorjev za 
zrak, izjemno zaščito notranjih sklopov pred obrabo in korozijo, visoko stopnjo 
čistoče kompresijskega prostora in uspešno izločanje vode in zraka.

EN High quality mineral-base oils with a small coke residue and a carefully selected 
package of ashless additives. Depending on the viscous gradation and the 
recommendation of the equipment manufacturer, they are used for lubrication and cooling of both stationary and mobile screw and rotary air 
compressors. Due to the high level of quality, they are designed for use in the heaviest compressor operating conditions. With their performance, 
they provide a safe and long service life of screw and air compressors, outstanding protection of internal assemblies from wear and corrosion, 
a high degree of purity of the compression area and successful separation of water and air.

ALB Ujrat shumë cilësore në bazë minerale me një pjesë të vogël të mbetur të koksit dhe një paketim të zgjedhur në mënyrë të kujdesshme të 
aditiveve pa hi. Varësisht nga shkallëzimi viskoz dhe me propozim të prodhuesit të pajisjes përdoren për vajosjen dhe ftohjen e kompresorëve 
të palëvizshëm dhe kompresorëve të lëvizshëm rrotullues ajrorë me bulon. Për shkak të nivelit të lartë të cilësisë, janë të parashikuara për 
zbatimin në kushtet më të vështira të punës së kompresorit. Me performancat e tij sigurojnë shekullin e sigurt dhe të gjatë të punës së 
kompresorëve ajrorë, mbrojtjen e jashtëzakonshme të strukturave të brendshme nga përdorimi i shumtë dhe gërryerja, nivelin e lartë të 
pastërtisë së hapësirës së kompresorit dhe veçimin e suksesshëm të ujit dhe ajrit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-3A; ISO-L-DGA/DGB 32/46/68; DIN 51506 (VCL); ASTM D 1401; ASTM D 665 A/B

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0,86

32

97

190

-18

200

-15

96

46

0,87 0,87

68

95

210

-15

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
VV 68VV 46VV 32

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REDOL
Visoko kvalitetno mineralno ulje sa EP aditivima, namenjeno za podmazivanje 
zatvorenih industrijskih zupčanika, reduktora i ležajeva, koji rade pri uslovima visokih 
opterećenja u industrijskim postrojenjima, kao i kod građevinske i rudarske opreme. 
Obezbeđuje odličnu oksidacionu i termičku stabilnost, sigurnu zaštitu od habanja, 
korozije i kavitacije što doprinosi dužem radnom veku opreme.

SLO Visoko kvalitetno mineralno ulje z EP aditivi, namenjeno za podmazovanje zaprtih 
industrijskih zobnikov, reduktorjev in ležajev, kateri obratujejo pri pogojih visokih 
obremenitev v industrijskih postrojenjih, kot tudi pri gradbeni in rudarski opremi. 
Zagotavlja odlično oksidacijsko in termično stabilnost, zaščito pred obrabo, korozijo in 
kavitacijo, kar pripomore k daljši življenjski dobi opreme.

EN High quality mineral oil with EP additives, intended for lubrication of closed 
industrial gears, gearboxes and bearings, which work under high load conditions 
in industrial plants, as well as in construction and mining equipment. It provides 
excellent oxidation and thermal stability, reliable protection against wear and 
tear, corrosion and cavitation, which contributes to a longer service life of the 
equipment.  

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë me aditivë EP, i destinuar për lubrifikimin e 
ingranazheve të mbyllura industriale, reduktorëve dhe kushinetave, të cilat operojnë në kushte të ngarkesave të larta në impiantet industriale, 
si dhe në pajisjet e ndërtimit dhe minierave. Siguron qëndrueshmëri të lartë oksiduese dhe termike, mbrojtje të sigurt kundër konsumimit, 
gërryerjes dhe kaviljes, gjë që kontribuon në jetëgjatësinë e shërbimit të pajisjeve.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-6 (L-CKC/CKD); SRPS ISO 12925-1(L-CKC/CKD); AISE/USS 224; CINCINNATI MACHINE EP Gear; DIN 51517-3 (CLP); 
AGMA 9005-E02; DAVID BROWN S1.53.101

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Indeks viskoznosti

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0.87

68

95

210

-21 -18

215

95

100

0.88 0.89

150

90

220 225

-18-18

90

220

0.89 0.90

320

90

230

-15 -12

240

90

460

0.90 0.91

680

85

245

-9 -6

245

85

1000

0.91

mm²/s

-

ºC

ºC

JEDINICE
VG 1000VG 680VG 460VG 320VG 220VG 150VG 100VG 68

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB TESTEROL
Veoma kvalitetno mineralno ulje prirodno visokog indeksa viskoznosti namenjeno za 
podmazivanje lanaca svih tipova motornih testera. Preporučuje se za upotrebu kod 
proizvođača testera: Stihl, Husqvarna, Bosch, Black & Decker, koja se koriste za obradu 
drveta pri teškim uslovima rada i visokim temperaturama u prisustvu vode, prašine, 
blata i piljevine. Ne sme se upotrebljavati za pravljenje mešavine sa gorivom za pogon 
motornih testera, za tu namenu se koristi ulje za dvotaktne motore.

SLO Zelo kvalitetno mineralno olje z visokim indeksom viskoznosti, namenjeno za 
podmazovanje verig vseh tipov motornih žag. Priporoča se za uporabo pri proizvajalcih 
motornih žag: Stihl, Husqvarna, Bosch, Black & Decker, ki se uporabljajo v težkih 
pogojih dela pri visokih temperaturah, prisotnosti vode, prahu, blata in žagovine. Ne 
sme se uporabljati za izdelavo mešanice z gorivom za pogon motornih žag za kar se 
uporablja olje za dvotaktne motorje.

EN High quality, mineral-based chainsaw oil. Specifically developed for the lubrication 
of chain and guide bars of all types of chainsaws. Recommended for Stihl, Husquarna, 
Bosch, Black & Decker wood processing chainsaws used in heavy duty operations, at 
high temperatures, resilient to water, dust and mud. Optimizes cutting performance by 
reducing heat and friction. Not to be used for making the fuel mixture for chainsaws 
instead of two stroke engines oil. 

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë, me indeks të lartë të viskozitetit, i destinuar për lubrifikim të zinxhirëve të të gjitha llojeve të sharrave 
motorike. Rekomandohet për përdorim tek prodhuesit e sharrave: Stihl, Husqvarna, Bosch, Black & Decker, që përdoren për përpunimin e 
drurit nën kushte të vështira dhe temperatura të larta në prani të ujit, pluhurit, baltës dhe tallashit. Nuk guxon të përdoret për krijimin e 
përzierjeve me karburant për të lëvizur sharrat motorike, për të cilat përdoret vaji për motorë dytaktësh.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-1 (L-AC)

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3

-21

220

98

0.887

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB TERMOL
Visoko kvalitetno mineralno ulje za prenos toplote u otvorenim i zatvorenim sistemima 
za grejanje sa ili bez cirkulacije pri radnim temperaturama do 300ºC (VG 32), odnosno 
320ºC (VG 100). Preporučuje se za upotrebu u industriji proizvodnje gume, plastike, 
tekstila, boja i lakova, asfaltnim bazama, sušarama za žitarice, farmaceutskoj, 
hemijskoj i prehrambenoj industriji gde ne postoji mogućnost kontakta ulja sa 
prehrambenim proizvodima.

SLO Visoko kvalitetno mineralno olje za prenos toplote v odprtih in zaprtih sistemih 
za gretje z ali brez cirkulacije pri delovnih temperaturah do 300ºC (VG 32), odnosno 
320ºC (VG 100). Priporoča se za uporabo v industriji proizvodnje gume, plastike, 
tekstila, barv in lakov, asfaltnih bazah, sušilnicah za žitarice, farmacevtski, 
kemični in prehranski industriji, kjer ne obstaja možnost kontakta olja s 
prehranskimi proizvodi.

EN High quality mineral oil for heat transfer in open and closed heating systems 
with or without circulation at operating temperatures up to 300ºC (VG 32) namely 
320ºC (VG 100). It is recommended for use in the industry of rubber, plastic, 
textiles, paints and varnishes, asphalt bases, grain dryers, pharmaceutical, 
chemical and food industries where there is no possibility of oil contact with 
food products. 

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë për transferimin e nxehtësisë. Përdoret si në sistemet e hapur dhe të mbyllur për ngrohje me ose pa 
qarkullim në temperaturat e operimit deri në 300ºC (VG 32), gjëgjësisht deri në 320ºC (VG 100). Rekomandohet për përdorim në industrinë 
e gomës, plastikës, tekstileve, bojrave dhe llaqeve, bazave të asfaltit, tharëseve të grurit, industrive farmaceutike, kimike dhe ushqimore, 
ku nuk ekziston mundësia e kontaktit të vajit me produkte ushqimore.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-12 (L-Q); DIN 51522

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

g/cm3

215

32

0.869 0.887

100

240

mm²/s

ºC

JEDINICE
10032

TIPIČNE VREDNOSTI

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KALOL
Visoko kvalitetna ulja za kaljenje izrađena od rafinisanih baznih ulja parafinske osnove 
i pažljivo odabranog paketa aditiva. Svojim performansama obezbeđuju visoku 
termičku, oksidacionu i hemijsku stabilnost što doprinosi sprečavanju pojave koksnih 
naslaga, vlage i ostalih nečistoća, izvanrednu zaštitu od korozije, nisku isparljivost i 
visoku tačku paljenja. Koristi se za kaljenje alata, nelegiranog i niskolegiranog čelika, 
Mn-Si čelika za opruge, čelika za kuglične ležajeve kao i za kaljenje posle cementacije. 
Zagrevanje se vrši direktno u sonim kupkama bez stvaranja taloga. Optimalni interval 
primene KALOLA 22 i 32 postiže se u temperaturnom režimu od 30-50 ºC, KALOL 46 
od 40-70 ºC, KALOL 68 od 50-100 ºC.

SLO Zelo kakovostna olja za kaljenje, izdelana iz prečiščenih baznih olj na parafinski 
bazi in izbranega paketa aditivov. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja visoko termično, 
oksidacijsko in kemijsko stabilnost, kar prispeva k preprečevanju koksnih usedlin, 
vlage in druge umazanije, izjemno zaščito pred korozijo, nizko stopnjo izhlapevanja in 
visoko točko vžiga. Uporabljata za kaljenje orodij, nelegiranega in nizko legiranega 
jekla, Mn-Si jekla za vzmeti, jekla za kroglaste ležaje ter za kaljenje po cementaciji. 
Segrevanje se izvaja neposredno v solnih kopelih brez ustvarjanja usedlin. Optimalni 
interval uporabe KALOL 22 in 32 se dosega v temperaturnem režimu od 30-50 ºC, 
KALOL 46 od 40-70 ºC, KALOL 68 od 50-100 ºC.

EN High quality quenching oils made from refined base oils of paraffin base and 
carefully selected additives. Its performances provide high thermal, oxidative and chemical stability which contributes to the prevention of coke 
deposits, moisture and other impurities, excellent protection from corrosion, and a low volatility and high ignition point. KALOL are used for hardening 
of tools, non-alloy and low-alloy steel, Mn-Si steel for springs, steel for ball bearings as well as for hardening after cementation. Heating is 
performed directly in salt baths without sediment formation. The optimal application interval of KALOL 22 and 32 is achieved in a temperature regime 
of 30-50ºC, KALOL 46 from 40 to 70ºC and KALOL 68 from 50 to 100ºC.  

ALB Vajra për kalitje me cilësi të lartë, të bëra nga vajra bazë të rafinuara me bazë parafine dhe paketa e aditivëve të përzgjedhur me kujdes. Me 
performancat e veta sigurojnë qëndrueshmëri të lartë termike, oksiduese dhe kimike, gjë që kontribuon në parandalimin e depozitave të koksit, 
lagështisë dhe papastërtive të tjera, mbrojtje të shkëlqyer kundër gërryerjes, avullueshmëri të ulët dhe pikë të lartë të ndezjes. Përdoren për kalitjen 
e veglave, çelikut jo-aliazh dhe me aliazh të ulët, çelikut Mn-Si për spirale, çelikut për topat e kushinetave, si dhe për kalitje pas çimentimit. Ngrohja 
bëhet drejtpërdrejtë në banjot me kripë pa formimin e sedimentit. Intervali optimal i aplikimit KALOL 22 dhe e 32 arrihet në regjimin e temperaturës 
prej 30-50ºC, KALOL 46 prej 40-70ºC, KALOL 68 prej 50-100ºC.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-14 (L-U)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

g/cm3

mm²/s

ºC

JEDINICE
TIPIČNE VREDNOSTI

0,85

22

200 225

68

0,87

VG 68VG 22

0,86

32

210

VG 32

0,86

46

220

VG 46

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KALOL E
Visoko kvalitetna ulja za kaljenje izrađena od rafinisanih baznih ulja parafinske osnove i 
pažljivo odabranog paketa aditiva. Koriste se u industrijskim sistemima gde je nakon 
procesa kaljenja potrebno ispiranje kaljenih komada vodom. Svojim performansama 
obezbeđuju maksimalnu termičku, oksidacionu i hemijsku stabilnost što doprinosi 
sprečavanju pojave koksnih naslaga, vlage i ostalih mehaničkih nečistoća, izvanrednu 
zaštitu od korozije, nisku isparljivost i visoku tačku paljenja. KALOL E ima veoma široku 
oblast primene pa se koristi za kaljenje alata, nelegiranog i niskolegiranog čelika, Mn-Si 
čelika za opruge, čelika za kuglične ležajeve kao i za kaljenje posle cementacije. Zagrevanje 
se vrši direktno u alkalnim, inertnim i neutralnim sonim kupkama bez stvaranja taloga.

SLO Zelo kakovostna olja za kaljenje, izdelana iz prečiščenih baznih olj na parafinski 
bazi in izbranega paketa aditivov. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja visoko termično, 
oksidacijsko in kemijsko stabilnost, kar prispeva k preprečevanju koksnih usedlin, 
vlage in druge umazanije, izjemno zaščito pred korozijo, nizko stopnjo izhlapevanja in 
visoko točko vžiga. Uporablja se v industrijskih sistemih, kjer je po procesu kaljenja 
potrebno izpiranje kaljenih kosov z vodo. KALOL E ima zelo širok obseg uporabe in se 
uporablja za kaljenje orodij, nelegiranega in nizko legiranega jekla, Mn-Si jekla za 
vzmeti, jekla za kroglaste ležaje ter za kaljenje po cementaciji. Segrevanje se izvaja 
neposredno v alkalnih, inertnih in nevtralnih solnih kopelih brez ustvarjanja usedlin.

EN High quality quenching oils made from refined base oils of paraffin base and 
carefully selected additives. Its performances provide high thermal, oxidative and 
chemical stability which contributes to the prevention of coke deposits, moisture and other impurities, excellent protection from corrosion, and a low 
volatility and high ignition point. It is used in industrial systems where rinsing of hardened pieces with water is necessary after the hardening process. 
KALOL E has a very wide field of application, so it is used for hardening of tools, non-alloy and low-alloy steel, Mn-Si steel for springs, steel for ball 
bearings as well as for hardening after cementation. Heating is performed directly in alkaline, inter and neutral salt baths without sediment formation.  

ALB Vajra për kalitje me cilësi të lartë, të bëra nga vajra bazë të rafinuara me bazë parafine dhe paketa e aditivëve të përzgjedhur me kujdes. Me 
performancat e veta sigurojnë qëndrueshmëri të lartë termike, oksiduese dhe kimike, gjë që kontribuon në parandalimin e depozitave të koksit, 
lagështisë dhe papastërtive të tjera, mbrojtje të shkëlqyer kundër gërryerjes, avullueshmëri të ulët dhe pikë të lartë të ndezjes. Përdoren në sistemet 
industriale ku pas procesit të kalitjes është e nevojshme shpëlarja e pjesëve të kalitura me ujë. KALOL E ka një fushë mjaft të gjerë të aplikimit, 
ashtu që përdoret për kalitjen e veglave, çelikut jo aliazh dhe me aliazh të ulët, çelikut Mn-Si për spirale, çelikut për topat e kushinetave, si dhe për 
kalitje pas çimentimit. çelikut për topat e kushinetave, si dhe për kalitje pas çimentimit. Ngrohja bëhet drejtpërdrejtë në banjot me kripë alkaline, 
inerte dhe neutrale pa formimin e sedimentit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-14 (L-U)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

g/cm3

mm²/s

ºC

JEDINICE
TIPIČNE VREDNOSTI

0,85

22

200

VG 22 E

0,87

68

220

VG 68 E

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB KALOL 220
Visoko kvalitetno ulje Izrađeno od rafinisanih baznih ulja parafinske osnove i pažljivo 
odabranog paketa aditiva. Koristi se za termičku obradu kaljenjem legiranog alatnog i 
konstrukcionog čelika pri visokim temperaturama, kao i za kaljenje posle obrada 
cementacijom, karbonitriranjem i cijaniziranjem. Svojim performansama obezbeđuje 
visoku termičku, oksidacionu i hemijsku stabilnost što doprinosi sprečavanju pojave 
koksnih naslaga, vlage i ostalih nečistoća, izvanrednu zaštitu od korozije, nisku 
isparljivost i visoku tačku paljenja.

SLO Zelo kakovostno olje, izdelano iz prečiščenih baznih olj na parafinski bazi in 
izbranega paketa aditivov. Uporablja se za termično obdelavo s kaljenjem legiranega 
orodnega in konstrukcijskega jekla pri visokih temperaturah ter za kaljenje po obdelavi 
s cementacijo, karbonitriranjem in cianiziranjem. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
visoko termično, oksidacijsko in kemijsko stabilnost, kar prispeva k preprečevanju 
koksnih usedlin, vlage in druge umazanije, izjemno zaščito pred korozijo, nizko stopnjo 
izhlapevanja in visoko točko vžiga.

EN High quality oil made of refined base oils of paraffin base and carefully selected 
additives. It is used for thermal processing by hardening of alloy tool and structural 
steel at high temperatures, as well as for hardening after processing by cementation, 
carbonitriding and cyanidation. Its performance provides high thermal, oxidative and 
chemical stability which contributes to the prevention of coke deposits, moisture and other 
impurities, excellent protection from corrosion, and a low volatility and high ignition point.  

ALB Vaj me cilësi të lartë i bërë nga vajra bazë të rafinuara me bazë parafine dhe paketa e aditivëve të përzgjedhur me kujdes. Përdoret për 
përpunimin termik duke kalitur veglën nga çeliku i aliazhit dhe strukturor në temperatura të larta, si dhe për kalitje pas përpunumit me 
çimentim, karbonitrizim dhe cianidim. Me performancat e veta siguron stabilitet të lartë termik, oksidimi dhe kimik, gjë që kontribuon në 
parandalimin e depozitave të koksit, lagështisë dhe papastërtive të tjera, mbrojtje të shkëlqyer kundër gërryerjes, avullueshmëri të ulët dhe pikë 
të lartë të ndezjes.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-14 (L-U)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

g/cm3

mm²/s

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

0,895

220

250

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL AKTIV
Aktivna ekološki prihvatljiva mineralna ulja koja ne sadrže hlorovane parafine. 
Koriste se za hlađenje i podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala rezanjem. Svojim 
performansama obezbeđuju odlično podmazivanje i antikorozivnu zaštitu, izvanredno 
odvođenje toplote iz zone rezanja, preciznu obradu uz besprekoran izgled obrađene 
površine. REZOL AKTIV 15 se koristi kod unutrašnjeg i spoljašnjeg vertikalnog 
provlačenja čelika, nerđajućeg čelika i nikla. REZOL AKTIV 22 i AKTIV 32 su 
opštenamenska ulja za obradu ugljeničnih i legiranih čelika u uslovima srednjeg i 
visokog otpora rezanja i visoke temperature. Najširu primenu imaju kod obrade na 
automatima.

SLO Aktivna okoljsko sprejemljiva mineralna olja, ki ne vsebujejo kloriranih parafinov. 
Uporabljajo se za hlajenje in mazanje pri mehanski obdelavi kovin z rezanjem. Njihove 
zmogljivosti zagotavljajo odlično mazanje in antikorozijsko zaščito, izjemno odvajanje 
toplote iz področja rezanja, precizno obdelavo ob neoporečnem videzu obdelane površine. 
REZOL AKTIV 15 se uporablja pri notranjem in zunanjem vertikalnem izvleku jekla, 
nerjavečega jekla in niklja. REZOL AKTIV 22 in AKTIV 32 so olja splošnega namena za 
obdelavo ogljikovih in legiranih jekel v pogojih srednjega in visokega odpora rezanja in 
visoke temperature. Najširšo uporabo imajo pri obdelavi na avtomatih.

EN Environmentally friendly mineral oils which do not contain chlorinated paraffins. 
They are used for cooling and lubrication in mechanical processing of metal by 
cutting. Thanks to their performance, they provide excellent lubrication and 
anti-corrosion protection, excellent heat dissipation from the cutting zone, precise processing with a flawless appearance of the treated 
surface. REZOL AKTIV 15 is used for internal and vertical broaching of steel, stainless steel and nickel. REZOL AKTIV 22 and AKTIV 32 are 
general purpose oils for processing carbon and alloy steels under conditions of medium and high cutting resistance and high temperature. 
They are most widely used in automatic processing.  

ALB Vajra minerale aktive, ekologjikisht të pranueshme që nuk përmbajnë parafina të kloruara. Përdoren për ftohje dhe lubrifikim gjatë përpunimit 
mekanik të metaleve duke prerë. Me performancat e veta sigurojnë lubrifikim të shkëlqyeshëm dhe mbrojtje antikorrozive, shpërndarje të 
shkëlqyeshme të nxehtësisë nga zona e prerjes, përpunim të saktë me një pamje të përsosur të sipërfaqes së përpunuar. REZOL AKTIV 15 përdoret 
tek tërheqja vertikale e brendshme dhe me ngjyra, çeliku, çeliku i pandryshkshëm dhe nikeli. REZOL AKTIV 22 dhe AKTIV 32 janë vajra me qëllime 
të përgjithshme për përpunimin e çeliqeve të karbonit dhe aliazhit në kushte të rezistencës së prerjes mesatare dhe të lartë dhe temperaturës së 
lartë. Përdorimin më të gjerë e kanë tek përpunimi në automate.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF)

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Korozivnost, Cu traka (3h/100 ºC)

g/cm3 0,87

15

170

4 4

210

32

0,88

mm²/s

ºC

klasa

JEDINICE
A 32A 15

4

200

22

0,88

A 22

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL NEAKTIV
Neaktivna rezna ulja mineralne osnove sa dodatkom visokopritisnih (EP) i antihabajućih 
(AW) aditiva. Koriste se za podmazivanje i hlađenje pri obradi svih vrsta čelika, sivog 
liva i obojenih metala operacijom struganja, sečenja, rezanja, bušenja, rendisanja, 
razvrtanja, profilnog brušenja u uslovima srednjih i visokoh otpora i temperatura gde se 
zahteva visok stepen završne obrade. Ne sadrže hlorovane parafine i aktivni sumpor. 
Svojim performansama obezbeđuju odlično podmazivanje pri visokim pritiscima, 
izuzetnu antihabajuću i antikorozivnu zaštitu, nisku tendenciju stvaranja magle i pene, 
dobru filtrabilnost i oksidacionu stabilnost, izvanredno odvođenje toplote iz zone 
rezanja, preciznu obradu uz besprekoran izgled obrađene površine.

SLO Neaktivna rezilna olja na mineralni bazi z dodatkom (EP) - za visoke tlake ter 
protiobrabnih (AW) aditivov. Uporabljajo se za mazanje in hlajenje pri obdelavi vseh vrst 
jekel, sivega liva in barvanih kovin s postopki struženja, rezanja, vrtanja, skobljanja, 
izvrtavanja, profilnega brušenja v pogojih srednjih in visokih odporov in temperatur, kjer 
se zahteva visoka stopnja zaključne obdelave. Ne vsebujejo kloriranih parafinov in 
aktivnega žvepla. S svojimi zmogljivostmi zagotavljajo odlično mazanje pri visokih 
tlakih, izjemno zaščito proti obrabi in koroziji, nizko tendenco ustvarjanje meglice in 
pene, dobro zmožnost filtriranja in oksidacijsko stabilnost, izjemno odvajanje toplote iz 
področja rezanja, precizno obdelavo ob neoporečnem videzu obdelane površine.

EN Non-active mineral-based cutting oils with the addition of extreme pressure (EP) 
and anti-wear and tear (AW) additives. It is used for lubrication and cooling for the 
processing of all types of steel, cast iron and non-ferrous metals operation by lathing, cutting, drilling, planing, reaming, profile drilling under 
conditions of middle and high resistance, and temperature where a high degree of finishing is required. They do not contain chlorinated paraffins and 
active sulphur. With their performance, they provide excellent lubrication at high pressures, exceptional anti-wear and tear and anti-corrosion 
protection, low tendency to create mist and foam, good filterability and oxidative stability, excellent heat dissipation from the cutting zone, precise 
processing with a flawless appearance of the treated surface. 

ALB Vajra prerëse joaktive me bazë minerale me shtimin e aditivëve me presion të lartë (EP) dhe kundër konsumit (AW). Përdoren për lubrifikimin 
dhe ftohjen gjatë përpunimit të të gjitha llojeve të çelikut, gize dhe metaleve me ngjyra përmes operacionit të zdrugimit, prerjes, shpimit, prerjes 
rrotulluese, bluarjes së profileve në kushte të rezistencës së mesme dhe të lartë dhe temperaturave ku kërkohet shkallë e përpunimit përmbarues. 
Nuk përmbajnë parafina të kloruara dhe squfur aktiv. Me performancat e veta sigurojnë lubrifikim të shkëlqyer gjatë presioneve të larta, mbrojtje të 
jashtëzakonshme kundër konsumit dhe gërryerjes, tendencë të ulët për të krijuar mjegull dhe shkumë, filtrim të mirë dhe qëndrueshmëri oksiduese, 
shpërndarje të shkëlqyeshme të nxehtësisë nga zona e prerjes, përpunim preciz me një pamje të përsosur të sipërfaqes së përpunuar.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHE)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

Korozivnost, Cu traka (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

ºC

klasa

JEDINICE
TIPIČNE VREDNOSTI

0,87

15

170

-15 -12

210

32

0,88

N 32N 15

-15

200

22

0,88

N 22

1 11

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL AKTIV 10 EKO
Aktivno ekološki prihvatljivo mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri 
mehaničkoj obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane parafine. Svojim 
performansama obezbeđuje odličnu antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, 
preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine. Koristi se u 
proizvodnji zupčanika i obradi niskolegiranih čelika struganjem, sečenjem, 
rezanjem, glodanjem, vertikalnim provlačenjem, bušenjem i razvrtanjem. Pogodan 
je za korišćenje kod individualnih mašina i centralnih sistema.

SLO Aktivno ekološko sprejemljivo mineralno olje pri mehanski obdelavi kovin z 
rezanjem.  Ne vsebuje kloriranih parafinov. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz 
obdelane površine. Uporablja se pri izdelavi zobnikov in predelavi nizkolegiranih jekel s 
struženjem, rezanjem, vrtanjem in izvrtavanjem. Primeren je za uporabo s posameznimi 
stroji in centralnimi sistemi.

EN Active environmentally friendly mineral oil for cooling and lubrication in 
mechanical cutting of metals. It does not contain chlorinated paraffins. With its 
performance, it provides anti-corrosion and wear protection, precise processing 
with impeccable quality and appearance of the treated surface. It is used in the 
production of gears, processing of low-alloy steels by vertical drawing, scraping, 
cutting, drilling and reaming. It is suitable for use with individual machines and 
central systems. 

ALB Vaji mineral aktiv ekologjikisht i pranueshëm për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit mekanik të metalit me prerje. Nuk përmban parafina. 
Me performancat e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e patëmetë dhe dukjen e 
sipërfaqes së përpunuar. Përdoret në prodhimin e ingranazheve, përpunimin e çeliqeve me aliazh të ulët me vizatim vertikal, gërvishtje, prerje, 
shpime dhe ripërdorim. Isshtë i përshtatshëm për përdorim me makina individuale dhe sisteme qendrore.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE

max 4c

min 150

10

0,870

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL AKTIV 32 EKO
Aktivno ekološki prihvatljivo mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri 
mehaničkoj obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane parafine. Svojim 
performansama obezbeđuje odličnu antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, preciznu 
obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine. Koristi se u proizvodnji 
zupčanika, za operacije struganja, sečenja, bušenja, dubokog bušenja, profilnog 
brušenja, glodanja, odvalnog glodanja, svih vrsta čelika i sivog liva. Pogodan je za 
korišćenje kod individualnih mašina i centralnih sistema.

SLO Aktivno ekološko sprejemljivo mineralno olje pri mehanski obdelavi kovin z 
rezanjem.  Ne vsebuje kloriranih parafinov. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti 
in videz obdelane površine. Uporablja se pri izdelavi zobnikov, za strganje, 
rezanje, vrtanje, globinsko vrtanje, brušenje profilov, rezkanje, rezkanje valjev, 
vseh vrst jekla in sive litine. Primeren je za uporabo s posameznimi stroji in 
centralnimi sistemi.

EN Active environmentally friendly mineral oil for cooling and lubrication in 
mechanical cutting of metals. It does not contain chlorinated paraffins. With its 
performance, it provides anti-corrosion and wear protection, precise processing 
with impeccable quality and appearance of the treated surface. It is used in the 
production of gears by scraping, cutting, drilling, deep drilling, profile grinding, 
milling, roll milling operations of all kinds of steel and gray cast iron. It is suitable for use with individual machines and central systems.

ALB Vaji mineral aktiv ekologjikisht i pranueshëm për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit mekanik të metalit me prerje. Nuk përmban 
parafina. Me performancat e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e 
patëmetë dhe dukjen e sipërfaqes së përpunuar. Isshtë i përshtatshëm për përdorim me makina individuale dhe sisteme qendrore. Përdoret 
në prodhimin e ingranazheve me anë të gërvishtjeve, prerjeve, shpimeve, shpimeve të thella, bluarjeve të profileve, bluarjeve dhe bluarjeve 
të rrotullimeve, të të gjitha llojeve të çelikut dhe gize gri.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF); SRPS ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Korozivnost, Cu traka (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

4c

min 180

32

0,870

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL AKTIV DB ULTRA
Aktivno mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri obradi nisko i visoko 
legiranih čelika, čeličnog, temper i sivog liva. Svojim performansama obezbeđuje 
antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i 
izgled obrađene površine. Koristi se u operacijama dubokog bušenja burgijama sa 
jednom reznom ivicom, BTA i ejektorskim glavama. Pogodno je za korišćenje kod 
operacija brušenja i profilnog brušenja.

SLO Aktivno mineralno olje za hlajenje in mazanje pri obdelavi nizko in visokolegiranih 
jekel, jekla, narave in sive litine. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja protikorozijsko 
zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz obdelane 
površine. Uporablja se pri postopkih globokega vrtanja z enim rezalnim robom, BTA in 
ejektorskimi glavami. Ustrezno za uporabo pri postopkih brušenja in profilnega 
brušenja.

EN Active mineral oil for cooling and lubrication in the processing of low and 
high alloy steels, steel, temper and gray cast iron. With its performance, it 
provides anti-corrosion and wear protection, precise processing with impeccable 
quality and appearance of the treated surface. It is used in deep drilling 
operations with drills with one cutting edge, BTA and ejector heads. It is suitable 
for use in grinding and profile grinding operations.  

ALB Vaj mineral aktiv për ftohje dhe vajosje në përpunimin e çeliqeve me aliazh të ulët dhe të lartë, çeliku, kalitja dhe gize gri.. Me 
performancat e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e patëmetë dhe 
dukjen e sipërfaqes së përpunuar. Përdoret në operacionet e shpimit të thellë me turjelat me një buzë prerëse, BTA-në dhe kokat e 
Ejektorit. Është i përshtatshëm për përdorim tek operacionet e shpimit dhe shpimi i profilit.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE

max 4c

min 160

17

0,900

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL AKTIV VP ULTRA
Aktivno mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri obradi legura nikla, 
visokolegiranog čelika i čeličnog liva. Svojim performansama obezbeđuje 
antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i 
izgled obrađene površine. Koristi se u operacijama dubokog bušenja i bušenja 
slepih rupa, u postupcima urezivanja i narezivanja navoja, vertikalnog provlačenja 
spoljašnjih i unutrašnjih profila pri umerenim i povećanim brzinama vučenja.

SLO Aktivno mineralno olje za hlajenje in mazanje pri predelavi nikljevih zlitin, 
visokolegiranega jekla in litega jekla. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in 
videz obdelane površine. Uporablja se pri postopkih globokega vrtanja in vrtanja 
slepih izvrtin, pri postopkih vrezovanja in narezovanja navoja, vertikalnega vlečenja 
zunanjih in notranjih profilov pri zmernih in povečanih hitrostih vlečenja.

EN Active mineral oil for cooling and lubrication in the processing of nickel alloys, 
high-alloy steel and cast steel. With its performance, it provides anti-corrosion 
and wear protection, precise processing with impeccable quality and appearance of 
the treated surface.  It is used in deep drilling and blind hole drilling operations, in 
threading procedures, vertical drawing of external and internal profiles at 
moderate and increased drawing speeds.

ALB Vaj mineral aktiv për ftohje dhe vajosje në përpunimin e lidhjeve të nikelit, çelikut me lidhje të lartë dhe çelikut të hedhur. 
Me performancat e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e 
patëmetë dhe dukjen e sipërfaqes së përpunuar. Përdoret në operacionet e shpimit të thellë dhe shpimit të vrimave të verbra, në 
procedurat e prerjes së rrokave, përshkimit vertikal të profileve të brendshme dhe të jashtme gjatë shpejtësive të moderuara dhe 
të mëdha të tërheqjes.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF); SRPS ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

4c

min 180

15

0,910

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL NEAKTIV 10 EKO
Neaktivno ekološki prihvatljivo mineralno ulje niskog viskoziteta za hlađenje i 
podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane 
parafine. Svojim performansama obezbeđuje odličnu antikorozivnu i zaštitu protiv 
habanja, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine. 
Pogodan je za korišćenje sa obojenim metalima jer ne sadrži aktivni sumpor. 
Koristi se u operacijama obrade metala struganjem, sečenjem, glodanjem, 
vertikalnim provlačenjem, dubokim i profilnim bušenjem. Pogodno je za 
korišćenje kod individualnih mašina i centralnih sistema.

SLO Neaktivno ekološko sprejemljivo mineralno olje pri mehanski obdelavi kovin z 
rezanjem.  Ne vsebuje kloriranih parafinov. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in 
videz obdelane površine. Ustrezno za uporabo z barvnimi kovinami, ker ne vsebuje 
aktivnega žvepla. Uporablja se pri obdelavi kovin z navpičnim vlečenjem, strganjem, 
rezanjem, globinskim in profilnim vrtanjem. Primeren je za uporabo s posameznimi 
stroji in centralnimi sistemi.

EN Inactive environmentally friendly mineral oil for cooling and lubrication in 
mechanical cutting of metals. It does not contain chlorinated paraffins. With its 
performance, it provides anti-corrosion and wear protection, precise processing 
with impeccable quality and appearance of the treated surface. It is used in 
metalworking operations by vertical drawing, scraping, cutting, deep and profile 
drilling. It is suitable for use with non-ferrous metals because it does not contain active sulphur. It is suitable for use with individual 
machines and central systems.

ALB Vaji mineral joaktiv ekologjikisht i pranueshëm për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit mekanik të metalit me prerje. Me performancat 
e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e patëmetë dhe dukjen e sipërfaqes 
së përpunuar. Është i përshtatshëm për përdorim me metalet me ngjyra sepse nuk përmban sulfur aktiv. Përdoret në operacionet e përpunimit 
të metaleve me anë të vizatimit vertikal, gërvishtjes, prerjes, shpimit të thellë dhe profilit. Isshtë i përshtatshëm për përdorim me makina 
individuale dhe sisteme qendrore.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHE); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE

1a

min 150

11

0,870

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB REZOL NEAKTIV 32 EKO
Neaktivno ekološki prihvatljivo mineralno ulje za hlađenje i podmazivanje pri 
mehaničkoj obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane parafine. Svojim 
performansama obezbeđuje odličnu antikorozivnu i zaštitu protiv habanja, 
preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine. Koristi se 
u složenim sistemima, CNC mašinama, kod kopirnih glodalica, jednovretenim i 
viševretenim automatima, za operacije struganja, sečenja, bušenja, glodanja i 
rendisanja. Pogodan je za korišćenje kod obojenih metala i njihovih legura jer 
ne sadrži aktivni sumpor.

SLO Neaktivno ekološko sprejemljivo mineralno olje pri mehanski obdelavi 
kovin z rezanjem.  S svojimi zmogljivostmi zagotavlja protikorozijsko zaščito 
pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz obdelane 
površine. Uporablja se v kompleksnih sistemih, CNC strojih, kopirnih rezkarjih, 
enopostajnih in večpostajnih avtomatih, za postopke struženja, rezanja, vrtanja, 
rezkanja in oblanja. Primeren je za uporabo z neželeznimi kovinami in njihovimi 
zlitinami, ker ne vsebuje aktivnega žvepla.

EN Inactive environmentally friendly mineral oil for cooling and lubrication in 
mechanical cutting of metals. It does not contain chlorinated paraffins. With its 
performance, it provides anti-corrosion and wear protection, precise processing 
with impeccable quality and appearance of the treated surface. It is used in 
complex systems, CNC machines, in copy milling cutters, single-spindle and 
multi-spindle machines, for scraping, cutting, drilling, milling and planing operations. It is suitable for use with non-ferrous metals and 
their alloys because it does not contain active sulfur.

ALB Vaji mineral joaktiv ekologjikisht i pranueshëm për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit mekanik të metalit me prerje. Nuk përmban 
parafina. Me performancat e tij e siguron mbrotjen kundërgërryese dhe kundër përdorimit të tepërt, përpunimin e saktë me cilësinë e 
patëmetë dhe dukjen e sipërfaqes së përpunuar. Përdoret në sistemet e ndërlikuara, makinat CNC, te frezat e kopjimit, automatet me një 
ose disa bishta, për operacionet e gërryerjes, prerjes, shpimit, frezimit dhe zdrukthimit. Shtë i përshtatshëm për përdorim me metale me 
ngjyra dhe lidhjet e tyre sepse nuk përmban squfur aktiv.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHE); SRPS ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Korozivnost, Cu traka (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

1a

min 185

32

0,880

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB EROZIMOL 3
Namensko mineralno ulje niskog viskoziteta i neutralnog mirisa. Primenom 
obezbeđuje: prolaz struje samo pravolinijski između elektrode i predmeta 
obrade, brzo uspostavljanje prvobitnog stanja izolacije elektroda nakon 
pražnjenja, poništavanje sekundarnih efekata električnog pražnjenja, dobar 
kapacitet taloženja i filtracije. Koristi se kod elektroerozione obrade kao 
dielektrično sredstvo. Pogodno je za korišćenje pri najnižim i najvišim 
preporučenim jačinama struje u obradi navedenim postupcima. Primenjuje se 
u grubim i finim postupcima obrade.

SLO Namensko mineralno ulje nizke viskoznosti in nevtralnega vonja. Pri uporabi 
zagotavlja: prehod toka le ravnočrtno med elektrodo in predmetom obdelave, 
hitro vzpostavitev prvotnega stanja izolacije elektrod po praznjenju. izničevanje 
sekundarnih učinkov električnega praznjenja, dobra zmogljivost usedanja in 
filtracije. Uporablja se pri elektroerozijski obdelavi kot dielektrično sredstvo. 
Ustrezno je za uporabo pri najnižjih in najvišjih priporočenih močeh toka pri 
obdelavi z navedenimi postopki. Uporablja se pri grobih in finih postopkih 
obdelave.

EN Dedicated mineral oil of low viscosity and neutral odour. Its application 
provides: the passage of current only in a straight line between the electrode 
and the object of processing, fast establishment of the initial state of electrode 
insulation after discharge, cancellation of secondary effects of electric 
discharge, good sedimentation and filtration capacity. It is used in electro-erosion processing as a dielectric agent. It is suitable for 
use at the lowest and highest recommended currents in the processing with the above procedures. It is applied in rough and fine 
processing procedures. 

ALB Vaji mineral i destinuar me viskozitet të ulët dhe një aromë neutrale. Kur e zbatoni e siguron: kalimin e energjisë elektrike veç në mënyrë 
lineare midis elektrodës dhe lëndës së përpunimit, vendosjen e shpejtë të gjendjes së parë të izolimit të elektrodave pas zbrazjes, asgjësimin 
e efekteve dytësore të zbrazjes elektrike, kapacitetin e mire të sedimentimit dhe filtrimit. Përdoret te përpunimi i elektroerozionit si një mjet 
dielektrik. Është i përshtatshëm për përdorim gjatë rrymave më të ulëta dhe më të larta të rekomanduara në përpunimin e procedurave të 
përmendura. Zbatohet në procedurat e përpunimit të vrazhdë dhe të imët.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHA); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE

1a

min 110

2,5

0,820

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB NEAKTIV HONO
Neaktivno mineralno ulje niskog viskoziteta za operacije honovanja i 
superfiniširanja u specifičnim uslovima obrade. Svojim performansama 
obezbeđuje preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine, 
antikorozivnu i zaštitu protiv habanja. Ne deluje štetno na brusne alate i obojene 
metale. Posebno se koristi u obradi honovanjem pri oštrim režimima obrade. 
Pogodno je za honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara 
klipnih pumpi, za obradu staza kotrljajućih ležajeva i sklopova rotacionih pumpi. 
Kompatibilan je sa obojenim metalima.

SLO Neaktivno mineralno olje nizke viskoznosti za postopke honanja in 
superfiniširanja pri specifičnih pogojih obdelave. Ne deluje škodljivo na brusilna 
orodja in barvne kovine. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja protikorozijsko zaščito 
pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz obdelane površine. 
Posebej se uporablja pri obdelavi s honanjem pri zahtevnih režimih obdelave. 
Ustrezno je za honanje cilindrov motorja z notranjim zgorevanjem in cilindrov batnih 
črpalk, za obdelavo stez kotalnih ležajev in sklopov rotacijskih črpalk. Združljiv je 
z barvnimi kovinami.

EN Low viscosity inactive mineral oil for honing and superfinishing operations in 
specific processing conditions. With its performance, it provides anti-corrosion 
and wear protection, precise processing with impeccable quality and appearance of 
the treated surface. It is not harmful to abrasive tools and non-ferrous metals. It 
is especially used in honing processing in harsh processing modes. It is suitable for honing of internal combustion engine cylinders and piston 
pump cylinders, for machining of rolling bearing tracks and rotary pump assemblies. It is compatible with non-ferrous metals.

ALB Vaji joaktiv mineral me viskozitet të ulët për operacionet e honingimit dhe proceseve superfinishing në kushtet specifike të 
përpunimit. Nuk dëmton veglat për bluarje dhe metalet me ngjyra. Përdoret veçanërisht në përpunimin me honingim gjatë regjimeve 
të mprehta të përpunimit. Është i përshtatshëm për honingimin e cilindrave të motorit me djegie të brendshme dhe të cilindrave me 
pompa pistoni, për përpunimin e shtigjeve të kushineteve rrotulluese dhe strukturave të pompave rrotulluese. Është i pajtueshëm me 
metalet me ngjyra.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MHE); SRPS ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja

Korozija, Cu (3h/100 ºC)

g/cm3

mm²/s

ºC

stepen

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

1a

min 110

4,5

0,850

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB SOL PLUS
Mineralno vodorastvorno sredstvo blagog mirisa, za hlađenje i podmazivanje pri 
obradi metala. Svojim performansama obezbeđuje odlična podmazujuća svojstva, 
visoku mikrobiološku rezistentnost, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i 
izgled obrađene površine. Koristi se u obradi svih vrsta čelika, sivog liva, obojenih, 
lakih metala i njihovih legura pri normalnim i težim uslovima rada. Pogodno je za 
korišćenje u sistemima za izradu crnih šavnih cevi i profila a može se koristiti i kao 
hidraulični medijum.

SLO Mineralno vodotopno sredstvo z blagim vonjem za hlajenje in mazanje pri 
obdelavi kovin. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja protikorozijsko zaščito pred 
obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz obdelane površine. 
Uporablja se pri obdelavi vseh vrst jekla, sive litine, barvnih, lahkih kovin in 
njihovih zlitin pri normalnih in težkih pogojev dela. Ustrezno za uporabo v 
sistemih za izdelavo črnih šivnih cevi in profilov, lahko pa se uporablja tudi kot 
hidravlični medij.

EN Mineral water-soluble agent with a mild odor for cooling and lubrication during 
metal processing. With its performance, it provides excellent lubricating 
properties, impeccable quality and appearance of the treated surface. It is used in 
the processing of all types of steel, cast iron, non-ferrous, light metals and their 
alloys under normal and heavy operating conditions. It is suitable for use in 
systems for the production of black welded pipes and profiles and can also be used 
as a hydraulic medium.

ALB Mjeti tretshëm në ujë me një aromë të butë në bazë të vajit mineral, për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit të metalit. Përdoret në 
përpunimin e të gjitha llojeve të çelikut, aliazhit të hekurit, metaleve me ngjyra, metaleve të lehta dhe aliazheve të tyre gjatë kushteve 
normale dhe më të vështira të punës. Është i përshtatshëm për përdorim në sistemet e prodhimit të tubave të zeza prej çeliku dhe profileve, 
dhe mund të përdoret edhe si medium hidraulik.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAF); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 5% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

9,6

35

0,960

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB BIOSINTOL
Sintetičko vodorastvorno sredstvo blagog mirisa za hlađenje i podmazivanje pri 
obradi metala. Svojim performansama obezbeđuje preciznu obradu uz besprekoran 
kvalitet i izgled obrađene površine. Ne meša se sa ostalim uljima iz primene. 
Pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor za hlađenje i podmazivanje kod 
svih vrsta rezanja metala. Koristi se kod operacija struganja, bušenja, brušenja, 
razvrtanja, urezivanja, narezivanja navoja, glodanja u uslovima velikih brzina, 
otpora i visokih temperatura.

SLO Sintetično vodotopno sredstvo z blagim vonjem za hlajenje in mazanje pri 
obdelavi kovin. Ne meša se z drugimi olji iz uporabe. S svojimi zmogljivostmi 
zagotavlja protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni 
kakovosti in videz obdelane površine. Ustrezen je za obdelavo vseh vrst kovin v 
srednje težkih pogojih dela. Zmešan z vodo ustvarja transparentno raztopino za 
hlajenje in podmazovanje pri vseh vrstah rezanja kovin. Uporablja se pri obračanju, 
vrtanju, brušenju, vrtanju, zarezovanju, navoju, rezkanju v pogojih visokih hitrosti, 
odpornosti in visokih temperatur.

EN Synthetic water-soluble agent with a mild odor for cooling and lubrication 
during metal processing. With its performance, it provides precise processing with 
impeccable quality and appearance of the treated surface. It should not be mixed 
with other oils from the application. Mixed with water, it creates a transparent 
solution for cooling and lubrication in all types of metal cutting. It is used in 
operations of turning, drilling, grinding, reaming, notching, threading, milling in conditions of high speeds, resistance and high temperatures.

ALB Mjeti sintetik i tretshëm në ujë me një aromë të butë. Nuk përzihet me vajrat e tjera. Është i përshtatshëm për përpunimin e të gjitha 
llojeve të metalit në kushte mesatarisht të vështira të punës. I përzier me ujë e krijon një tretësirë transparente për ftohjen dhe vajosjen 
te të gjitha llojet e prerjes së metalit. Përdoret në operacionet e kthimit, shpimit, bluarjes, ndryshimit, prerjes, filetimit, frezimit në 
kushte me shpejtësi të lartë, rezistencë dhe temperatura të larta.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAH); SRPS ISO/TS 12927

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 5% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

8,2

2,5

1,040

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC
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HEMOLUB BIOSINTOL PLUS
Sintetičko vodorastvorno sredstvo blagog mirisa za hlađenje i podmazivanje pri 
obradi metala. Svojim performansama obezbeđuje odlična podmazujuća svojstva, 
preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled obrađene površine. Ne meša se sa 
ostalim uljima iz primene. Pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor za 
hlađenje i podmazivanje kod svih vrsta rezanja metala. Koristi se kod operacija 
struganja, bušenja, brušenja, razvrtanja, urezivanja, narezivanja navoja, glodanja u 
uslovima velikiih brzima, otpora i visokih temperatura.

SLO Sintetično vodotopno sredstvo z blagim vonjem za hlajenje in mazanje pri 
obdelavi kovin. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja odlične lastnosti mazanja, 
protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in 
videz obdelane površine. Ne meša se z drugimi olji iz uporabe. Zmešan z vodo 
ustvarja transparentno raztopino za hlajenje in podmazovanje pri vseh vrstah 
rezanja kovin. Uporablja se pri obračanju, vrtanju, brušenju, vrtanju, zarezovanju, 
navoju, rezkanju v pogojih visokih hitrosti, odpornosti in visokih temperatur.

EN Synthetic water-soluble agent with a mild odor for cooling and lubrication during 
metal processing. With its performance, it provides excellent lubricating properties, 
precise processing with impeccable quality and appearance of the treated surface. 
It should not be mixed with other oils from the application. Mixed with water, it 
creates a transparent solution for cooling and lubrication in all types of metal 
cutting. It is used in operations of turning, drilling, grinding, reaming, notching, 
threading, milling in conditions of high speeds, resistance and high temperatures.

ALB Mjeti sintetik i tretshëm në ujë me një aromë të butë. Nuk përzihet me vajrat e tjera. Është i përshtatshëm për përpunimin e të gjitha 
llojeve të metalit në kushte mesatarisht të vështira të punës. I përzier me ujë e krijon një tretësirë transparente për ftohjen dhe vajosjen 
te të gjitha llojet e prerjes së metalit. Përdoret në operacionet e kthimit, shpimit, bluarjes, ndryshimit, prerjes, filetimit, frezimit në 
kushte me shpejtësi të lartë, rezistencë dhe temperatura të larta.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAH); SRPS ISO/TS 12927

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 5% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

8,3

5

1,060
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HEMOLUB SEMISINT 200
Polusintetičko vodorastvorno sredstvo blagog mirisa na bazi mineralnog ulja, za 
hlađenje i podmazivanje pri obradi metala. Svojim performansama obezbeđuje 
odlična podmazujuća svojstva, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled 
obrađene površine. Koristi se u obradi svih vrsta legiranih čelika, sivog liva, 
aluminijuma i njegovih legura. Pogodno je za korišćenje kod obrade staza 
kotrljajućih ležajeva brušenjem i kod izrade šavnih cevi i profila.

SLO Polsintetično vodotopno sredstvo z blagim vonjem na bazi mineralnega olja, 
za hlajenje in mazanje pri obdelavi kovin. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
odlične lastnosti mazanja, protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo 
ob neoporečni kakovosti in videz obdelane površine. Uporablja se pri obdelavi 
vseh vrst legiranih jekel, sive litine, aluminija in njegovih zlitin. Ustrezno za 
uporabo pri obdelavi stez kotalnih ležajev z brušenjem in pri izdelavi šivnih cevi 
in profilov.

EN Semi-synthetic water-soluble agent with a mild odour based on mineral oil, 
for cooling and lubrication during metal processing. With its performance, it 
provides excellent lubricating properties, precise processing with impeccable 
quality and appearance of the treated surface. It is used in the processing of all 
types of alloy steels, cast iron, aluminium and its alloys. It is suitable for use in 
the processing of roller bearing tracks by grinding and in the production of 
welded pipes and profiles.

ALB Mjeti gjysëmsintetik i tretshëm në ujë me një aromë të butë në bazë të vajit mineral, për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit 
të metalit. Përdoret në përpunimin e të gjitha llojeve të aliazhit të çelikut, aliazhit të hekurit, aluminit dhe aliazheve të tij. Është i 
përshtatshëm për përdorim te përpunimi i shtigjeve të kushinetave rrotulluese me bluarje dhe te prodhimi i tubave të zeza prej çeliku 
dhe profileve.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAF); SRPS ISO/TS 12927

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 4% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

9,5

50

0,995
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HEMOLUB SEMISINT 400
Polusintetičko vodorastvorno sredstvo blagog mirisa na bazi mineralnog ulja, 
za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala. Svojim performansama 
obezbeđuje odlična podmazujuća svojstva, preciznu obradu uz besprekoran 
kvalitet i izgled obrađene površine. Koristi se u obradi svih vrsta legiranih 
čelika, sivog liva, aluminijuma i njegovih legura u teškim uslovima rada. 
Pogodno je za korišćenje kod obrade metala struganjem pri velikim otporima 
rezanja i visokih temperatura.

SLO Polsintetično vodotopno sredstvo z blagim vonjem na bazi mineralnega olja, za 
hlajenje in mazanje pri obdelavi kovin. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja odlične 
lastnosti mazanja, protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob 
neoporečni kakovosti in videz obdelane površine. Uporablja se pri obdelavi vseh vrst 
legiranih jekel, sive litine, aluminija in njegovih zlitin v težkih delovnih pogojih. 
Ustrezno je za uporabo pri obdelavi kovin s struženjem pri velikih odporih rezanja in 
visokih temperaturah.

EN Semi-synthetic water-soluble agent with a mild odour based on mineral oil, 
for cooling and lubrication during metal processing. With its performance, it 
provides excellent lubricating properties, precise processing with impeccable 
quality and appearance of the treated surface. It is used in the processing of all 
types of alloy steels, cast iron, aluminium and its alloys in heavy operating 
conditions. It is suitable for use in metal processing by scraping at high cutting resistances and high temperatures.  

ALB Mjeti gjysëmsintetik i tretshëm në ujë me një aromë të butë në bazë të vajit mineral, për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit të 
metalit. Përdoret në përpunimin e të gjitha llojeve të aliazhit të çelikut, aliazhit të hekurit, aluminit dhe aliazheve të tij në kushte të 
vështira të punës. Është i përshtatshëm te përpunimi i metalit me gërryerje gjatë rezistencës së madhe të prerjes dhe temperaturave 
të larta.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAF); SRPS ISO/TS 12927

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 4% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

9,5

30

0,990
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HEMOLUB SEMISINT AL
Polusintetičko vodorastvorno sredstvo blagog mirisa na bazi mineralnog ulja, za 
hlađenje i podmazivanje pri obradi metala. Svojim performansama obezbeđuje 
odlična podmazujuća svojstva, preciznu obradu uz besprekoran kvalitet i izgled 
obrađene površine. Posebno se preporučuje u obradi aluminijuma, njegovih legura 
i obojenih metala. Pogodno je za korišćenje kod obrade niskolegiranog čelika i 
sivog liva pri lakim i srednjim otporima rezanja i umerenim temperaturama.

SLO Polsintetično vodotopno sredstvo z blagim vonjem na bazi mineralnega olja, 
za hlajenje in mazanje pri obdelavi kovin. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja 
odlične lastnosti mazanja, protikorozijsko zaščito pred obrabo, precizno obdelavo 
ob neoporečni kakovosti in videz obdelane površine. Posebej se priporoča pri 
obdelavi aluminija, njegovih zlitin in barvnih kovin. Ustrezno za uporabo pri 
obdelavi nizkolegiranega jekla in sive litine pri rahlih in srednjih odporih rezanja 
in zmernih temperaturah.

EN Semi-synthetic water-soluble agent with a mild odour based on mineral oil, 
for cooling and lubrication during metal processing. With its performance, it 
provides excellent lubricating properties, precise processing with impeccable 
quality and appearance of the treated surface. It is especially recommended in 
the processing of aluminium, its alloys and non-ferrous metals. It is suitable for 
use in the processing of low-alloy steel and cast iron at light and medium 
cutting resistances and moderate temperatures.

ALB Mjeti gjysëmsintetik i tretshëm në ujë me një aromë të butë në bazë të vajit mineral, për ftohjen dhe vajosjen gjatë përpunimit 
të metalit. Rekomandohet veçanërisht në përpunimin e aluminit, aliazheve të tij dhe metaleve me ngjyra. Është i përshtatshëm për 
përdorim te përpunimi i aliazhit të ulët të çelikut dhe aliazhit të hekurit gjatë rezistencave të lehta dhe mesatare të prerjes dhe 
temperaturave të moderuara.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAF); SRPS ISO/TS 12927

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 3,5% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

9,3

35

0,970
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HEMOLUB SINTOL 200
Sintetičko vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala. 
Primenom osigurava odlična podmazujuća svojstva, preciznu obradu uz besprekoran 
kvalitet i izgled obrađene površine. Ne meša se sa ostalim uljima iz primene. 
Sintetički koncentrat koji pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor za 
hlađenje i podmazivanje predmeta obrade i alata. Pogodan je za teško obradive 
čelike, sivi i temper liv, u uslovima koje karakterišu srednji i veliki obrtaji, 
povišene brzine u mašinama sa individualnim rezervoarima. Može se koristiti i za 
centralne sisteme.

SLO Sintetično vodotopno sredstvo za hlajenje in mazanje pri obdelavi kovin. 
S svojimi zmogljivostmi zagotavlja odlične lastnosti mazanja, protikorozijsko 
zaščito pred obrabo, precizno obdelavo ob neoporečni kakovosti in videz obdelane 
površine. Sintetični koncentrat, ki zmešan z vodo ustvarja transparentno raztopino 
za hlajenje in mazanje predmetov obdelave in orodij. Primeren je za težko 
obdelovalna jekla, sive in kaljene litine, v pogojih, za katere so značilne srednje in 
visoke hitrosti, povečane hitrosti v strojih s posameznimi rezervoarji. Uporablja se 
lahko tudi za centralne sisteme.

EN Synthetic water-soluble agent for cooling and lubrication during metal 
processing. With its performance, it provides excellent lubricating properties, 
precise processing with impeccable quality and appearance of the treated 
surface. A synthetic concentrate which, mixed with water, creates a transparent solution for cooling and lubricating of processed items 
and tools. It is suitable for hard to work with steels, gray and temper cast, in conditions characterized by medium and high speeds, 
increased speeds in machines with individual tanks. It can also be used for central systems.  

ALB Koncentrati sintetik i cili, kur përzihet me ujë, e krijon një tretësirë për ftohjen dhe vajosjen e lëndëve të përpunimit dhe veglave. 
Shtë i përshtatshëm për çeliqet e vështira për t'u përdorur në makinë, gri dhe kalitje të butë, në kushte të karakterizuara nga shpejtësi 
të mesme dhe të lartë, shpejtësi të rritura në makineritë me rezervuarë individualë. Mund të përdoret gjithashtu për sisteme qendrore.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-7 (L-MAH); SRPS ISO/TS 12927

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Gustina na 20ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

pH vrednost pri 5% koncentraciji

g/cm3

mm²/s

-

JEDINICE

9,6

6

1,104
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HEMOLUB PROTEKTOL
Zaštitno antikoroziono ulje izrađeno od selektivno rafinisanog mineralnog ulja. 
Primenom obezbeđuje izuzetnu otpornost i zaštitu u uslovima povišene vlažnosti 
atmosfere. Zbog niske tačke tečenja, pogodan je za podmazivanje i zaštitu mehanizama 
kod kojih je bitna pokretljivost delova i na niskim temperaturama (do -35ºC). 
Koristi se za antikorozionu zaštitu i podmazivanje delova i sklopova mehanizama, 
hladno valjanih limova, alata, traka i profila. Nanosi se na čistim površinama u 
širokom temperaturnom rasponu (od -35ºC do +50ºC).

SLO Zaščitno antikorozijsko olje, izdelano iz selektivno prečiščenega mineralnega 
olja. Z uporabo zagotavlja izjemno odpornost in zaščito pri pogojih povečane 
vlažnosti ozračja. Zaradi nizke točke tečenja je ustrezno za mazanje in zaščito 
mehanizmov, pri katerih je bistvena gibljivost delov tudi pri nizkih temperaturah (do 
-35 ºC). Uporablja se za protikorozijsko zaščito in mazanje delov in sklopov 
mehanizmov, hladno stiskane pločevine, orodij, trakov in profilov. Nanaša se na 
čiste površine v širokem temperaturnem obsegu (od -35 ºC do +50 ºC).

EN Protective anti-corrosion oil made from selectively refined mineral oil. With 
its application, it provides exceptional resistance and protection in conditions of 
high atmospheric humidity. Due to the low flow point, it is suitable for lubrication 
and protection of mechanisms where the mobility of parts is important even at 
low temperatures (up to -35ºC). It is used for anti-corrosion protection and 
lubrication of parts and assemblies of mechanisms, cold-rolled sheets, tools, bands and profiles. It is applied on clean surfaces in a wide 
temperature range (from -35ºC to + 50ºC).

ALB Vaji mbrojtës kundërgërryes i bërë prej vajit mineral të rafinuar në mënyrë selektive. Me zbatimin e tij sigurohet rezistenca e veçantë 
dhe mbrojtja në kushte të lagështirës së lartë të atmosferës. Për shkak të pikës së ulët të rrjedhjes, është i përshtatshëm për vajosjen 
dhe mbrojtjen e mekanizmave te të cilat është e rëndësishme lëvizshmëria e pjesëve edhe në temperatura të ulëta (deri në -35 ºC). 
Përdoret për mbrojtjen kundërgërryese dhe vajosjen e pjesëve dhe strukturave të mekanizmave, teneqeve të mbështjella me të ftohtë, 
veglave, shiritave dhe profileve. Futet në sipërfaqje të pastra në diapazonin e gjerë të temperatures. (nga -35ºC deri në +50ºC).

Nivo kvaliteta: SRPS ISO-L-RDD; MIL-C-22 235 A

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC

KARAKTERISTIKE

Kinematička viskoznost na 40ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Tačka paljenja

Tačka stinjavanja

mm²/s

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

max-35

min 160

min 6

min 40



96

HEMOLUB OPLATOL, EXTRA, SB, BC
Kvalitetno mineralno ulje koje se koristi u građevinskoj industriji pri proizvodnji različitih 
betonskih elemenata. Preporučuje se za podmazivanje čeličnih i drvenih oplata kako bi se 
lako odvojila betonska masa. Nanosi se u tankom sloju ručnim mazanjem, četkom ili 
pneumatskim mašinskim prskanjem. Svojim performansama obezbeđuje veoma 
kvalitetne i glatke površine betona bez fleka uz dobru ekonomičnost, malu potrošnju ulja 
i dobru antikorozivnu zaštitu oplata. OPLATOL SB Posebno se preporučuje u proizvodnji 
siporeksa (poro-betonski blokovi). OPLATOL BC Posebno se preporučuje u proizvodnji 
betonskih crepova. OPLATOL EXTRA je mineralno ulje sa dodatkom repičinog ulja i posebno 
odabranih komponenti koje omogućavaju izuzetno olakšano odvajanje betona od kalupa.

SLO Kakovostno mineralno olje, ki se uporablja v gradbeni industriji pri izdelavi različnih 
betonskih elementov. Priporoča se za mazanje jeklenih in lesenih opažev z namenom 
ločevanja betonske mase. Nanaša se v tankem sloju z ročnim nanašanjem, s pomočjo 
čopiča ali s pnevmatskim strojnim razprševanjem. S svojo zmogljivostjo zagotavlja zelo 
kakovostne in gladke površine betona brez madežev ob dobri gospodarnosti in nizki 
porabi olja ter dobri antikorozijski zaščiti opaža. OPLATOL SB Posebej se priporoča v 
proizvodnji siporeksa (porobetonski bloki). OPLATOL BC Posebej se priporoča v proizvodnji 
betonskih ploščic. OPLATOL EXTRA je mineralno olje z dodatkom repičnega olja in 
posebej izbranih komponent, ki omogočajo izjemno olajšano ločevanje betona od kalupa.

EN Quality mineral oil used in the construction industry in the production of various 
concrete elements. It is recommended for lubrication of steel and wooden formworks 
to enable easy separation of concrete mass. It is applied in a thin layer by hand lubrication, with brush or pneumatic machine spraying. Its 
performance provides an extremely high quality and smooth concrete surface without stains with good economy and low oil consumption and 
good anti-corrosion protection of formworks. OPLATOL SB is especially recommended in the production of Siporex (aerated concrete blocks). 
OPLATOL BC It is especially recommended in the production of concrete crepes. OPLATOL EXTRA is a mineral oil with the addition of rapeseed oil 
and specially selected components that enable extremely easy separation of concrete from the formworks. 

ALB Vaj mineral cilësor i cili përdoret në industrinë e ndërtimit gjatë prodhimit të elementeve të ndryshme të betonit. Rekomandohet për 
lubrifikimin e kallëpve prej çeliku dhe druri, në mënyrë që të ndahet lehtësisht masa e betonit. Aplikohet në shtresë të hollë manualisht, me furçë 
ose makinë spërkatëse pneumatike. Me performancat e veta siguron sipërfaqe betoni me cilësi shumë të lartë dhe të lëmuar pa njolla, me 
ekonomitet të mirë dhe konsum të ulët të vajit të rapese dhe dhe mbrojtje të mirë antikorrozive të kallëpve. OPLATOL SB Rekomandohet veçanërisht 
në prodhimin e siporeksit (blloqe porobetoni). OPLATOL BC Rekomandohet veçanërisht në prodhimin e krepave të betonit. OPLATOL EXTRA është 
vaj mineral me shtimin e përbërësve të përzgjedhur posaçërisht, të cilit mundësojnë ndarje jashtëzakonisht të lehtë të betonit nga kallëpët.

Nivo kvaliteta: ISO 6743 (L-B)

TIPIČNE VREDNOSTI
KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

g/cm3 0,855

18

160

-24 -21

170

18

0,860

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE
EXTRAOPLATOL

-18

230

220

0,898

SB

-

68

2,8

0,829

BC

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC



97

HEMOLUB CLEANER ULTRA
Sredstvo za pranje, odmašćivanje i čišćenje na bazi ugljovodoničnih rastvarača. 
Upotrebljava se kod zamašćenih spoljnih delova motora, poljoprivrednih, građevinskih i 
drugih industrijskih mašinskih sklopova, rezervoara i cisterni kao i zamašćenih podova 
remontnih radionica. Nanosi se premazivanjem, potapanjem ili prskanjem u prostoriji sa 
dobrom ventilacijom. Vreme delovanja je minimum 30 minuta i zavisi od količine 
naslaga prljavštine. Ispira se toplom ili hladnom vodom. Koristi se koncentrovan ili kao 
5% razblažena emulzija kod manje zaprljanih površina.

SLO Sredstvo za pranje, razmaščevanje in čiščenje na bazi ogljikovodikovih topil. 
Uporablja se za čiščenje mastnih zunanjih delov motorjev, kmetijskih, gradbenih in 
drugih industrijskih motornih sklopov, rezervoarjev in cistern kot tudi mastnih tal 
remontnih delavnic. Nanaša se z mazanjem, potapljanjem ali brizganjem v prostorih z 
dobro ventilacijo. Čas delovanja je odvisen od količine usedline umazanije - od 30 minut 
do več ur. Izpira se s toplo ali hladno vodo. Uporablja se koncentriran ali kot 5% 
razredčena emulzija pri manj umazanih površinah.

EN Detergent, degreaser and cleaning agent based on hydrocarbon solvents. It is used 
for greasy external parts of engines, agricultural, construction and other industrial 
machine assemblies, tanks and cisterns, as well as greasy floors at repair shops. It is 
applied by coating, immersing or spraying in a well-ventilated room. The operation time 
is at least 30 minutes and it depends on the amount of dirt deposits. It is rinsed with warm 
or cold water. It is used as a concentrated or 5% diluted emulsion for less soiled surfaces. 

ALB Agjent për larje, çyndyrosje dhe pastrim me bazë tretësirash hidrokarbure. Përdoret tek pjesët e yndyrshme të jashtme të motorëve, 
kuvendeve bujqësore, ndërtimore dhe makinerive të tjera industriale, rezervuarët dhe cisternat, si dhe dyshemeve me yndyrë të punëtorive 
remontimi. Aplikohet me lyerje, zhytje ose spërkatje në hapësirë të ajrosur mirë. Koha e veprimit është minimum 30 minuta dhe varet nga 
sasia e depozitave të papastërtisë. Shpëlahet me ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Përdoret si emulsion i përqendruar ose 5% i holluar për 
sipërfaqe më pak të ndotura.

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, PM

g/cm3

mm²/s

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

0,80

1.3

46

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 200L IBC AC



98

HEMOLUB GUMOL 100
Kvalitetno procesno ulje mineralne osnove koje se koristi kao omekšivač pri 
proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda u gumarskoj industriji. Svojim kvalitetom 
obezbeđuje dobru obradivost, rastvorljivost i kompatibilnost sa prirodnim i 
sintetičkim polimerima.

SLO Kakovostno procesno olje na mineralni bazi, ki se uporablja kot omehčevalec 
pri proizvodnji pnevmatik in drugih izdelkov v gumarski industriji. S svojo kakovostjo 
zagotavlja dobro obdelovanje, topnost in kompatibilnost z naravnimi in sintetičnimi 
polimeri.

EN Quality mineral-based process oil used as a softener in the production of tires 
and other products in the rubber industry. Its quality ensures good workability, 
solubility and compatibility with natural and synthetic polymers.  

ALB Vaj procesi cilësor me bazë minerale i cili përdoret si zbutës gjatë 
prodhimit të gomave dhe produkteve të tjera në industrinë e gomës. Cilësia e 
tij siguron punueshmëri të mirë, tretshmëri dhe përputhshmëri me polimere 
natyrale dhe sintetike.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-10 (L-Y)

KARAKTERISTIKE

Gustina na 15ºC

Kinematička viskoznost na 40ºC

Tačka paljenja, COC

g/cm3

mm²/s

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

0,918

110

210

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 180kg IBC AC
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HEMOLUB PROCESNO ULJE 300
Kvalitetno mineralno ulje visoke vrednosti koje se primenjuje u indistriji gume, za 
zaptivanje i podmazivanje karika miksera. Može se koristiti i kao omekšivač. Svojim 
kvalitetom obezbeđuje dobru rastvorljivost i kompatibilnost sa prirodnim i veštačkim 
polimerima.

SLO Visokokakovostno mineralno olje, ki se uporablja v gumarski industriji za 
tesnjenje in mazanje mešalnih vezi. Uporablja se lahko tudi kot mehčalec. Njegova 
kakovost zagotavlja dobro topnost in združljivost z naravnimi in umetnimi polimeri.

EN High quality mineral oil used in the rubber industry, for sealing and lubricating 
mixer links. It can also be used as a softener. Its quality provides good solubility and 
compatibility with natural and synthetic polymers. 

ALB Vaj mineral me cilësi të lartë i përdorur në industrinë e gomës, për 
mbylljen dhe lubrifikimin e lidhjeve të mikserit. Mund të përdoret edhe si 
zbutës. Cilësia e tij siguron tretshmëri dhe pajtueshmëri të mirë me polimeret 
natyralë dhe artificialë.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-10 (L-Y)

0,1L 0,5L 1L 2L 4L 10L 20L 180kg IBC AC

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

Kinematička viskoznost na 40ºC

Kinematička viskoznost na 100ºC

Tačka paljenja, COC

Tačka tečenja

mm²/s

-9

240

21

280

mm²/s

ºC

ºC

JEDINICE





MAZIVE MASTI I 
SPECIJALNA 
MAZIVA



HEMOLUB GREASE Li 1, 2, 3

HEMOLUB GREASE Li 00 EP

HEMOLUB GREASE Li 1, 2 EP

HEMOLUB GREASE 2 LONG LIFE

HEMOLUB GREASE TEMP EP

HEMOLUB GREASE PELLET 2 EP

HEMOLUB GREASE Li MoS 2 EP

HEMOLUB GREASE CaS 1,5 EP COMPLEX

HEMOLUB GREASE Ca 2

HEMOLUB GREASE GRAPHITE 2

HEMOLUB GREASE BHX 2 EP COMPLEX

HEMOLUB PIKAMER PASTA
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HEMOLUB GREASE Li 1, Li 2, Li 3
Višenamenske mazive masti na bazi litijumovog sapuna viših masnih kiselina. 
Namenjene su za podmazivanje kotrljajućih, kugličnih i kliznih ležajeva, kliznih staza, 
ležajeva elektromotora, centralnih sistema podmazivanja i drugih mašinskih sklopova 
u industriji pri uslovima umerenih opterećenja, brzina i radnih temperatura gde se ne 
zahteva upotreba masti sa EP svojstvima. Primenom osiguravaju visok stepen zaštite 
od rđe i korozije u uslovima velike vlažnosti uz dobru otpornost na dejstvo vode. 
Temperaturni režim primene od -30ºC do 120ºC.

SLO Večnamenska mazalna mast na osnovi litijevega mila. Namenjena je mazanju 
kotalnih, krogličnih in drsnih ležajev, drsnih stez, ležajev elektromotorjev, 
centralnih mazalnih sistemov in drugih strojnih delov v industriji v pogojih 
zmernih obremenitev, hitrosti in delovnih temperatur, kjer uporaba masti z EP 
lastnostmi ni potrebna. Zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred rjo in korozijo v 
pogojih visoke vlažnosti z dobro odpornostjo na vodo. Temperaturno območje 
uporabe od -30°C do 120°C.

EN Multi-purpose lubricating grease based on lithium soap of higher fatty acids. 
It is intended for lubrication of roller, ball and slider bearings, sliding tracks, 
bearings of electric motors, central lubrication systems and other machine 
assemblies in industry under conditions of moderate loads, speeds and operating 
temperatures where the use of grease with EP properties is not required. 
The application ensures a high degree of protection against rust and corrosion under conditions of high humidity with good resistance to 
water. Temperature range of application from -30ºC to 120ºC. 

ALB Graso për lubrifikim për shumë qëllime në bazë sapuni litiumi të acideve yndyrore më të larta. Është destinuar për lubrifikimin e 
kushinetave rrotulluese, topi dhe rrëshqitëse, gjurmëve rrëshqitëse, nyjeve dhe montimeve të tjera të makinerive në industri dhe 
sistemeve qendrore të lubrifikimit në kushte të ngarkesave të moderuara, shpejtësive dhe temperaturave të funksionimit, ku nuk 
kërkohet përdorimi i yndyrës lubrifikuese me veti EP. Aplikimi i tij siguron një shkallë të lartë të mbrojtjes nga ndryshku dhe 
korrozioni në kushte të lagështisë së lartë, me rezistencë të mirë ndaj ndikimit të ujit. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga 
-30ºC deri në 120ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 1/2/3; ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 1/2/3; DIN 51502: K1/2/3/ K-30

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

185

310-340

Li

Zelena

1

190

265-295

Li

Zelena

2

190

220-250

Li

Zelena

3

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE
Li 3Li 2Li 1

TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 2400N 2400 2400

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg
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HEMOLUB GREASE Li 00 EP
Višenamenska maziva mast sa EP svojstvima na bazi litijumovog sapuna viših 
masnih kiselina. Namenjena je za centralno podmazivanje autotransportnih 
sistema kod vozila, otvorenih zupčastih prenosnika jako opterećenih sporohodnih 
reduktora, kliznih staza i ležajeva. Primenom osigurava visok stepen zaštite od 
rđe i korozije u uslovima velike vlažnosti, odličnu mehaničku i oksidacionu 
stabilnost, dobru otpornost na dejstvo vode u uslovima visokih pritisaka i udarnih 
opterećenja. Temperaturni režim primene od -30ºC do 120ºC.

SLO Večnamenska mazalna mast z EP lastnostmi na osnovi litijevega mila. 
Namenjen je centralnemu mazanju transportnih sistemov vozil, odprtih zobnikov 
močno obremenjenih počasnih menjalnikov, drsnih stez in ležajev. Zagotavlja 
visoko stopnjo zaščite pred rjo in korozijo v pogojih visoke vlažnosti, odlično 
mehansko in oksidacijsko stabilnost, dobro odpornost na vodo v razmerah 
visokih pritiskov in udarnih obremenitev. Temperaturno območje uporabe od 
-30°C do 120°C.

EN Multi-purpose lubricating grease with EP properties on the basis of lithium 
soap of higher fatty acids. It is intended for central lubrication of vehicle 
transport systems, open gears of heavily loaded low-speed reducers, sliding 
tracks and bearings. The application ensures a high degree of protection against 
rust and corrosion under conditions of high humidity, excellent mechanical and 
oxidative stability, good resistance to water under conditions of high pressures and impact loads. Temperature range of application from 
-30ºC to 120ºC. 

ALB Graso për lubrifikim për shumë qëllime me veti EP në bazë sapuni litiumi të acideve yndyrore më të larta. Është destinuar për 
lubrifikimin qendror të sistemeve të autotransportit tek automjetet, ingranazheve të hapura të transmetimit të reduktorëve me 
shpejtësi të ngadaltë të ngarkuar rëndë, gjurmëve rrëshqitëse dhe kushinetave. Aplikimi i tij siguron një shkallë të lartë të 
mbrojtjes nga ndryshku dhe korrozioni në kushte të lagështisë së lartë, qëndrueshmëri të shkëlqyeshme mekanike dhe oksidative, 
rezistencë të mirë ndaj ndikimit të ujit në kushte të presioneve të larta dhe ngarkesave të goditjes. Modaliteti i temperaturës së 
aplikimit nga -30ºC deri në 120ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 00; ISO 6743-9: ISO L-XCCEB 00; DIN 51502: KP00K-30

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

150

380-430

Li + EP

Zelena

00

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 2607N
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HEMOLUB GREASE Li 1 EP, Li 2 EP
Višenamenske mazive masti sa EP svojstvima na bazi litijumovog sapuna viših 
masnih kiselina. Namenjene su za podmazivanje visoko opterećenih kotrljajućih, 
kugličnih i kliznih ležajeva, kliznih staza i zglobova, mašinskih sklopova i 
ležajeva industrijske opreme kao i za centralne sisteme podmazivanja. Primenom 
osiguravaju visok stepen zaštite od rđe i korozije u uslovima velike vlažnosti, 
odličnu oksidacionu stabilnost i otpornost na dejstvo vode u uslovima visokih 
pritisaka i udarnih opterećenja. Temperaturni režim primene od -40ºC do 120ºC 
(Li EP1) i -30ºC do 120ºC (Li EP2).

SLO Večnamenska mazalna mast z EP lastnostmi na osnovi litijevega mila. 
Namenjena je mazanju visoko obremenjenih kotalnih, krogličnih in drsnih 
ležajev, drsnih stez in zglobov, strojnih sklopov in ležajev industrijske opreme ter 
centralnim mazalnim sistemom. Zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred rjo in 
korozijo v pogojih visoke vlažnosti, odlično oksidacijsko stabilnost in odpornost 
na vodo v razmerah visokih pritiskov in udarnih obremenitev. Temperaturno 
območje uporabe od -40°C do 120°C (Li EP1) in -30ºC do 120ºC (Li EP2).

EN Multi-purpose lubricating grease with EP characteristics on the basis of 
lithium soap of higher fatty acids. It is intended for lubrication of highly loaded 
roller, ball and slider bearings, sliding tracks and joints, machine assemblies 
and bearings of industrial equipment as well as for central lubrication 
systems. The application ensures a high degree of protection against rust and corrosion under conditions of high humidity, excellent 
oxidative stability and resistance to water under conditions of high pressures and impact loads. Temperature range of application from 
-40ºC to 120ºC (Li EP1) and -30ºC to 120ºC (Li EP2).

ALB Graso për lubrifikim për shumë qëllime me veti EP në bazë sapuni litiumi të acideve yndyrore më të larta. Është destinuar për 
lubrifikimin e kushinetave rrotulluese, topi dhe rrëshqitëse me ngarkesë të lartë, gjurmëve rrëshqitëse dhe nyjeve, montimeve të 
makinerive me ngarkesë të lartë dhe kushinetave të pajisjeve industriale, si dhe për sistemet qendrore të lubrifikimit. Aplikimi i tij 
siguron një shkallë të lartë të mbrojtjes nga ndryshku dhe korrozioni në kushte të lagështisë së lartë, qëndrueshmëri të shkëlqyeshme 
oksidative dhe rezistencë ndaj ndikimit të ujit në kushte të presioneve të larta dhe ngarkesave të goditjes.Modaliteti i temperaturës së 
aplikimit nga -40ºC deri në 120ºC (Li EP1) dhe -30ºC deri në 120ºC (Li EP2).

Nivo kvaliteta: NLGI: 1; ISO 6743-9: ISO-L-XDCHB 1; DIN 51502: KP 1 K-40; NLGI: 2; ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2; DIN 51502: KP 2 K-30

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

185

310-340

Li

Zelena

1

190

265-295

Li

Zelena

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE
Li 2 EPLi 1 EP

TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja N 2607 2764
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HEMOLUB GREASE 2 Long Life

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Specijalna višenamenska maziva mast sa EP svojstvima na bazi litijumovog 
sapuna viših masnih kiselina i mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti. 
Namenjena je za dugotrajno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih 
staza i drugih mašinskih sklopova u industriji u uslovima velikih i neravnomernih 
opterećenja, brzina, radnih temperatura i vibracija. Primenom osigurava visok 
stepen zaštite od rđe i korozije, oksidacionu stabilnost i dobru otpornost na 
dejstvo vode. Temperaturni režim primene od -30ºC do 130ºC.

SLO Posebna večnamenska mazalna mast z EP lastnostmi na osnovi litijevega 
mila z višjimi maščobnimi kislinami in mineralnimi olji z visokim indeksom 
viskoznosti. Namenjena je dolgotrajnemu mazanju kotalnih in drsnih ležajev, 
drsnih stez in drugih strojnih sklopov v industriji v razmerah velikih in 
neenakomernih obremenitev, hitrosti, delovnih temperatur in vibracij. Zagotavlja 
visoko stopnjo zaščite pred rjo in korozijo, oksidacijsko stabilnost in dobro 
odpornost na vodo. Temperaturno območje uporabe od -30°C do 130°C.

EN Special multi-purpose lubricating grease with EP properties based on 
lithium soap of higher fatty acids and mineral oils of high viscosity index. It is 
intended for long-term lubrication of roller and slider bearings, sliding tracks 
and other machine assemblies in industry under conditions of high and uneven 
loads, speeds, operating temperatures and vibrations. The application ensures 
a high degree of protection against rust and corrosion, oxidative stability and good resistance to water. Temperature range of application 
from -30ºC to 130ºC. 

ALB Graso special për lubrifikim për shumë qëllime me veti EP në bazë sapuni litiumi të acideve yndyrore më të larta dhe vajrave 
minerale me indeks të lartë të viskozitetit. Është destinuar për lubrifikimin afatgjatë të kushinetave rrotulluese dhe rrëshqitëse, 
gjurmëve rrëshqitëse dhe montimeve të tjera të makinerive në industri në kushte të ngarkesave të larta dhe të pabarabarta, 
shpejtësive, temperaturave të funksionimit dhe dridhjeve. Aplikimi i tij siguron një shkallë të lartë të mbrojtjes nga ndryshku dhe 
korrozioni, qëndrueshmëri oksidative dhe rezistencë të mirë ndaj ndikimit të ujit. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -30ºC 
deri në 130ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9: ISO L-XCCHB 2; DIN 51502: KP2K-30

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

190

265-295

Li

Zelena

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 3150N



107

HEMOLUB GREASE TEMP EP

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Visokotemperaturna maziva mast premijum kvaliteta sa EP svojstvima na bazi 
nesapunskog ugušćivača (bentonit) u visoko rafinisanom mineralnom ulju. 
Namenjena je za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva i drugih sporohodnih 
sklopova u uslovima visokih radnih temperatura i opterećenja pri manjim i 
srednjim brzinama. Primenom osigurava visok stepen zaštite od rđe i korozije u 
uslovima velike vlažnosti uz dobru otpornost na dejstvo vode. Temperaturni režim 
primene od -20ºC do 180ºC, kratkotrajno do 200ºC.

SLO Visokotemperaturna mazalna mast vrhunske kakovosti z EP lastnostmi na 
osnovi zgoščevalca brez mila (bentonit) v visoko rafiniranem mineralnem olju. 
Namenjena je mazanju kotalnih in drsnih ležajev ter drugih počasnih sklopov v 
pogojih visokih obratovalnih temperatur in obremenitev pri nizkih in srednjih 
hitrostih. Zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred rjo in korozijo v pogojih visoke 
vlažnosti z dobro odpornostjo na vodo. Temperaturno območje uporabe od -20°C 
do 180°C, kratkotrajen do 200°C.

EN High temperature lubricating grease of premium quality with EP properties 
based on non-soap thickener (bentonite) in highly refined mineral oil. It is 
intended for lubrication of roller and slider bearings and other slow-moving 
assemblies under conditions of high operating temperatures and loads at low 
and medium speeds. The application ensures a high degree of protection 
against rust and corrosion under conditions of high humidity with good resistance to water. Temperature range of application from 
-20ºC to 180ºC, up to 200ºC for a short time.

ALB Graso për lubrifikim i temperaturës së lartë i cilësisë premium me veti EP në bazë trashësi jo-sapun (bentonit) në vaj mineral 
shumë të rafinuar. Është destinuar për lubrifikimin e kushinetave rrotulluese dhe rrëshqitëse dhe montimeve të tjera me lëvizje të 
ngadaltë në kushte të temperaturave të larta të funksionimit dhe ngarkesave gjatë shpejtësive të ulëta dhe të mesme. Aplikimi i tij 
siguron një shkallë të lartë të mbrojtjes nga ndryshku dhe korrozioni në kushte të lagështisë së lartë, me rezistencë të mirë ndaj 
ndikimit të ujit. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -20ºC deri në 180ºC, afat-shkurtër deri në 200ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 1; ISO 6743: L-XBFHB-1; DIN 51502: KPF1R-20

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

250

310-340

Bentonite + MoS2

Sivo-crna

1

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 3500N
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HEMOLUB GREASE PELLET 2 EP

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

250

265-295

k-Ca

Žuto braon

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 6174N

Vodootporna visoko temperaturna, kalcijum-kompleksna maziva mast sa EP 
svojstvima na bazi visoko kvalitetnih rafinisanih mineralnih ulja i specijalno 
odabranog paketa aditiva. Na dodirnim mazivnim površinama formira ravnomeran 
film koji osigurava odlično podmazivanje i visok stepen zaštite od rđe, korozije i 
habanja. Posebno je dizajnirana za upotrebu u širokom opsegu temperatura i 
velikih opterećenja. Prvenstveno je namenjena za dugotrajno podmazivanje 
ležajeva, mašinskih sklopova i opreme u industriji za proizvodnju biogoriva-peleta. 
Temperaturni režim primene od -25ºC do 150ºC, kratkotrajno do 180ºC.

SLO Vodoodporna visoko temperaturna kalcij-kompleksna mazalna mast z EP 
lastnostmi na bazi visoko kakovostnih rafiniranih mineralnih olj in posebej 
izbranega paketa aditivov. Na kontaktnih mazalnih površinah tvori enakomeren 
film, ki zagotavlja odlično mazanje in visoko stopnjo zaščite pred rjo, korozijo 
in obrabo. Posebej je zasnovana za uporabo pri širokem temperaturnem razponu 
in visokih obremenitvah. Namenjena je predvsem dolgoročnemu mazanju 
ležajev, strojnih sklopov in opreme v industriji za proizvodnjo biogoriv in pelet. 
Temperaturno območje uporabe od -25°C do 150°C, kratkotrajen do 180°C.

EN Waterproof high temperature, calcium-complex lubricating grease with EP 
properties based on high quality refined mineral oils and a specially selected 
additive package. It forms an even film on the contact lubricating surfaces, 
which ensures excellent lubrication and a high degree of protection against rust, corrosion and wear, specially designed for use in a wide 
range of temperatures and high loads. It is primarily intended for long-term lubrication of bearings, machine assemblies and equipment 
in the biofuel-pellet industry. Temperature range of application from -25ºC to 150ºC, up to 180ºC for a short time.

ALB Yndyrat vajosëse të temperaturës së lartë të papërshkueshme nga uji, kompleks kalciumi me vetitë EP bazuar në vajra minerale të 
rafinuar me cilësi të lartë dhe një paketë aditivësh të zgjedhur posaçërisht. Formon një film të barabartë në sipërfaqet lubrifikuese 
prekëse, i cili siguron lubrifikim të shkëlqyeshëm dhe një shkallë të lartë mbrojtjeje nga ndryshku, korrozioni dhe konsumimi, projektuar 
posaçërisht për përdorim në një gamë të gjerë të temperaturave dhe ngarkesave të larta. Parimisht është destinuar për lubrifikim 
afatgjatë të kushinetave, montimeve të makinerive dhe pajisjeve në industrinë për prodhimin e biokarburanteve-peletit. Modaliteti i 
temperaturës së aplikimit nga -25ºC deri në 150ºC, afat-shkurtër deri në 180ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9: ISO L-XBDHB 2; DIN 51502: KP2N-25
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HEMOLUB GREASE Li MoS 2 EP

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

190

250-280

Li

Tamno siva

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 4900N

Visoko kvalitetna, višenamenska maziva mast na bazi litijumovog sapuna, 
kvalitetnih mineralnih baznih ulja sa dodatkom čvrstog molibden disulfida-MoS2 
i EP aditiva. Preporučuje za podmazivanje teško opterećenih kliznih ležajeva, 
homokinetičkih zglobova kod automobila sa pogonom na prednjim i pogonom na 
sva četiri točka, šasija i drugih mašinskih sklopova industrijske i poljoprivredne 
opreme. Pruža izuzetnu otpornost na prisustvo vode, korozije, rđe, habanja i 
grebanja delova. Dodatak molibden disulfida  pruža dodatnu zaštitu od 
vibracionog habanja i visokih udarnih opterećenja. Temperaturni režim primene 
od -40ºC do 120ºC.

SLO Visokokakovostna, večnamenska mazalna mast na osnovi litijevega mila in 
kakovostnih mineralnih baznih olj z dodatkom trdnih aditivov molibden 
disulfida-MoS2 in EP aditivov. Priporočljiva je za mazanje težkih drsnih ležajev, 
homokinetičnih zglobov v vozilih, šasij in drugih strojnih sklopov industrijske in 
kmetijske opreme. Zagotavlja izjemno odpornost na vodo, korozijo, rjo, obrabo in 
praske delov. Dodatek molibdenovega disulfida zagotavlja dodatno zaščito pred 
obrabo med vibracijami in velikimi udarnimi obremenitvami. Temperaturno 
območje uporabe od -40°C do 120°C.

EN High quality, multi-purpose lubricating grease based on lithium soap, 
quality mineral base oils with the addition of solid molybdenum 
disulfide-MoS2 and EP additives. It is intended for lubrication of heavy-duty plain bearings, homokinetic joints in front-wheel drive 
and all-wheel drive vehicles, chassis and other machine assemblies of industrial and agricultural equipment. Provides exceptional 
resistance to the presence of water, corrosion, rust, wear and scratches of parts. The addition of molybdenum disulfide provides 
additional protection against vibration wear and high impact loads. Temperature range of application from -40ºC to 120ºC.

ALB Graso me cilësi të lartë për shumë qëllime në bazë sapuni litiumi, vajrave cilësore me bazë minerale me shtimin e disulfidit të 
molibdenit-MoS2 dhe aditivëve EP. Rekomandohet për lubrifikimin e kushinetave rrëshqitëse të ngarkuara rëndë, nyjeve homokinetike 
tek makinat me rrota të përparme dhe me katër rrota, shasive dhe montimeve të tjera të makinerive të pajisjeve industriale dhe 
bujqësore. Aplikimi i tij siguron rezistencë të jashtëzakonshme ndaj pranisë së ujit, korrozionit, ndryshkut, konsumimit dhe gërvishtjes 
së pjesëve. Shtimi i disulfidit të molibdenit siguron mbrojtje shtesë kundër konsumimit të dridhjeve dhe ngarkesave të larta goditëse. 
Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -40ºC deri në 120ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9: ISO L-XDCHB 2; DIN 51502: KPF2K-40
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HEMOLUB GREASE CaS 1,5 EP COMPLEX

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Visoko kvalitetna, vodootporna višenamenska maziva mast na bazi kompleksa 
kalcijum sulfonata, specijalnih mineralnih ulja i pažljivo odabranih paketa 
aditiva sa EP svojstvima protiv korozije i habanja. Ne sadrži olovo i ostale teške 
metale. Namenjena je za dugotrajno podmazivanje ležajeva i ostalih frikcionih 
mehanizama industrijske opreme, u rudarskoj industriji, metalurgiji, 
poljoprivredi, šumarstvu, presama za pelet, pri izuzetno teškim radnim 
uslovima, visokim temperaturama i ekstremnim opterećenjima uz pojačan 
uticaj vode. Mogu se koristiti u centralizovanim sistemima za podmazivanje. 
Temperaturni režim primene od -25ºC do 180ºC.

SLO Visokokakovostna, vodoodporna večnamenska mazalna mast na osnovi 
kompleksa kalcijevega sulfonata, posebnih mineralnih olj in skrbno izbranih 
paketov aditivov z EP lastnostmi proti koriziji in obrabi. Ne vsebuje svinca in 
drugih težkih kovin. Namenjena je dolgotrajnemu mazanju ležajev in drugih 
tornih mehanizmov industrijske opreme, v rudarski industriji, metalurgiji, 
kmetijstvu, gozdarstvu, stiskalnicah za lesene pelete, v izredno težkih delovnih 
pogojih, visokih temperaturah in ekstremnih obremenitvah s povečanim vplivom 
vode. Uporablja se lahko v centraliziranih sistemih mazanja. Temperaturno 
območje uporabe od -25ºC do 180ºC.

EN High quality, waterproof multi-purpose lubricating grease based on a 
complex of calcium sulfonate, special mineral oils and carefully selected additive packages with EP anti-corrosion and wear properties. 
It does not contain lead and other heavy metals. It is intended for long-term lubrication of bearings and other friction mechanisms of 
industrial equipment, in the mining industry, metallurgy, agriculture, forestry, pellet presses, under extremely difficult working 
conditions, high temperatures and extreme loads with increased water impact. They can be used in centralized lubrication systems. 
Temperature range of application from -25ºC to 180ºC. 

ALB Graso me cilësi të lartë i papërshkueshëm nga uji, për shumë qëllime, në bazë të kompleksi sulfonat kalciumi, vajrave minerale 
speciale dhe paketave të aditivëve të zgjedhur me kujdes me veti EP kundër korrozionit dhe konsumimit. Nuk përmban plumb dhe 
metale të tjera të rënda. Është destinuar për lubrifikimin afatgjatë të kushinetave dhe mekanizmave të tjerë të frikcionit të pajisjeve 
industriale, në industrinë e minierave, metalurgji, bujqësi, pylltari, shtypëset e peletit, në kushte jashtëzakonisht të vështira të 
punës, temperatura të larta dhe ngarkesa ekstreme me ndikim të shtuar të ujit. Mund të përdoren në sistemet e centralizuara për 
lubrifikim. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -25ºC deri në 180ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 1/2; ISO 6743-9: L-XBFHB 1,5; DIN 51502: KP1/2R-25

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

300

280-320

k-Sulfonate Ca

Crvena

1/2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 4136N
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HEMOLUB GREASE Ca 2

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Višenamenska maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna. Primenom 
osigurava odlično podmazivanje i smanjuje trošenje ležajeva pri umerenim 
opterećenjima i temperaturama uz odličnu mehaničku i oksidacionu 
stabilnost. Koristi se kao letnja i zimska mast u gotovo svim industrijskim 
mehanizmima, frikcionim jedinicama vozila, ručnom alatu i poljoprivrednoj 
opremi, kotrljajućim i kliznim ležajevima, pri umerenim opterećenjima i 
radnim temperaturama, posebno u uslovima pojačanog uticaja vode. 
Temperaturni režim primene od -25ºC do 65ºC.

SLO Večnamenska mazalna mast na osnovi kalcijevega mila. Zagotavlja odlično 
mazanje in zmanjšuje obrabo ležajev pri zmernih obremenitvah in temperaturah z 
odlično mehansko in oksidacijsko stabilnostjo. Uporablja se kot poletna in 
zimska mast v skoraj vseh industrijskih mehanizmih, tornih sklopih vozil, ročnem 
orodju in kmetijski opremi, kotalnih in drsnih ležajih, pri zmernih obremenitvah 
in delovnih temperaturah, zlasti v pogojih povečanega vpliva vode. Temperaturno 
območje uporabe -25°C do 65°C.

EN Multi-purpose lubricating grease based on calcium soap. The application 
provides excellent lubrication and reduces bearing wear at moderate loads and 
temperatures with excellent mechanical and oxidation stability. It is used as a 
summer and winter grease in almost all industrial mechanisms, friction units 
of vehicles, hand tools and agricultural equipment, rolling and sliding bearings, at moderate loads and working temperatures, 
especially in conditions of increased water impact. Temperature range of application from -25ºC to 65ºC.

ALB Graso lubrifikues për shumë qëllime në bazë sapuni kalciumi. Aplikimi i tij siguron lubrifikim të shkëlqyeshëm dhe redukton 
konsumimin e kushinetave gjatë ngarkesave dhe temperaturave të moderuara me qëndrueshmëri të shkëlqyeshme mekanike dhe 
oksiduese. Përdoret si graso verore dhe dimërore në pothuajse të gjithë mekanizmat industriale, njësitë e frikcionit të automjeteve, 
veglat e dorës dhe pajisjet bujqësore, kushinetat rrotulluese dhe rrëshqitëse, në ngarkesa të moderuara dhe temperatura pune, 
veçanërisht në kushtet e ndikimit të rritur të ujit. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -25ºC deri në 65ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9; L-XBAHA 2; DIN 51502: K2C-25

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

93

230-300

Ca

Tamno braon

2-3

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 2000N
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HEMOLUB GRAPHITE 2

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Višenamenska maziva mast na bazi mineralnog ulja visoke viskoznosti i kalcijumovog 
sapuna sa dodatkom grafita. Na dodirnim mazivnim površinama formira ravnomeran 
film koji osigurava visok stepen zaštite mazivog sklopa od korozije, rđe, oksidacije i 
dejstva vode. Dodatak grafita pruža dodatnu zaštitu od vibracionog habanja, visokih 
udarnih opterećenja i pritisaka. Namenjena je za podmazivanje teško opterećenih 
mehanizama malih brzina, kliznih i kotrljajućih ležajeva, otvorenih zupčastih 
prenosnika, vođica, zglobova, čeličnih užadi, vijčanih spojeva, torzionih ogibljenja 
guseničnih vozila, dizalica, opruga i ostale opreme pri uslovima visokih i udarnih 
opterećenja. Temperaturni režim primene od -20ºC do 60ºC.

SLO Večnamenska mazalna mast na osnovi litijevega mila z dodatkom grafita in EP 
paketa dodatkov. Na kontaktnih mazalnih površinah tvori enakomeren film, ki 
zagotavlja visoko stopnjo zaščite mazalnega sklopa pred korozijo, rjo, oksidacijo in 
delovanjem vode. Dodatek grafita zagotavlja dodatno zaščito pred obrabo pred 
vibracijami, velikimi udarnimi obremenitvami in tlaki v industrijski in kmetijski 
opremi. Namenjen je mazanju težko obremenjenih mehanizmov nizkih hitrosti, drsnih 
in kotalnih ležajev, odprtih zobnikov, vodil, spojev, jeklenih vrvi, vijačnih spojev, 
torzijskih vzmetenj goseničnih vozil, žerjavov, vzmeti in druge opreme v pogojih 
visokih in udarnih obremenitev. Temperaturno območje uporabe od -20°C do 60°C.

EN Multi-purpose lubricating grease based on high-viscosity mineral oil and calcium 
soap with the addition of graphite. It forms an even film on the contact lubricating surfaces, ensuring a high degree of protection of the lubricating 
assembly from corrosion, rust, oxidation and the action of water. The addition of graphite provides additional protection against vibration wear, 
high impact loads and pressures. It is intended for lubrication of heavily loaded mechanisms of low speeds, sliding and roller bearings, open gears, 
guides, joints, steel ropes, screw joints, torsional suspensions of tracked vehicles, cranes, springs and other equipment under conditions of high 
and impact loads. Temperature range of application from -20ºC to 60ºC.

ALB Yndyra shumëshërbimësh vajosëse në bazë të vajit mineral me viskozitet të lartë dhe sapun kalciumi me shtesë grafiti. Në sipërfaqet prekëse 
vajosëse e formon një shtresë të njëtrajtshme që siguron nivelin e lartë të mbrojtjes së strukturës që vajoset nga gërryerja, ndryshku, oksidimi 
dhe efekti I ujit. Shtesë grafiti e jep një mbrojtje shtesë nga përdorimi I tepërt vibrues, ngarkesat e mëdha goditëse dhe shtypjet. Është e destinuar 
për vajosjen e mekanizmave të ngarkuara rëndë me shpejtësi të ulëta, kushinetave rrëshqitëse dhe rrotulluese, ingranazheve të hapura, mbajtësve 
me rrëshqitje, nyjave, litarëve prej çeliku, bashkimeve me bulon, pezullimit të shirit të torzionit tek automjetet e gjurmuara, ngritësve, sustave 
dhe pajisjeve tjera në kushte të ngarkesave të mëdha dhe goditëse. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -20ºC deri në 60ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9: L-XBAHA 2; DIN 51502: KF2C-20

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

70

250

Ca

Tamno siva

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 3000N
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HEMOLUB GREASE BHX 2 EP Complex

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

Višenamenska vodootporna antifrikciona maziva mast glatke strukture sa EP 
svojstvima. Proizvedena na bazi litijum-kalcijumovog sapuna masnih kiselina, 
kvalitetnih mineralnih baznih ulja i posebno odabranog paketa funkcionalno 
aktivnih aditiva. Namenjena je za dugoročno podmazivanje različitih frikcionih 
jedinica industrijske opreme, kotrljajućih i kliznih ležajeva, zglobova, šasija, 
zupčanika, poljoprivrednih i građevinskih mašina, pri teškim i nepovoljnim 
opterećenjima, vibracijama, visokim pritiskom, povišenim temperaturama i 
dejstvu vode. Temperaturni režim primene od -30ºC do 120ºC.

SLO Večnamenska vodoodporna mazivna mast gladke strukture z EP lastnostmi 
na osnovi litij-kalcijevih milnih maščobnih kislin, kakovostnih mineralnih baznih 
olj in posebej izbranega paketa funkcionalno aktivnih aditivov. Namenjena je za 
dolgotrajno mazanje različnih tornih sklopov industrijske opreme, kotalnih in 
drsnih ležajev, spojev, podvozja, zobnikov, kmetijskih in gradbenih strojev, pod 
težkimi in neugodnimi obremenitvami, tresljaji, visokim pritiskom, povišanimi 
temperaturami in delovanjem vode. Temperaturno območje uporabe od -30°C 
do 120°C.

EN Multi-purpose waterproof antifriction lubricants of smooth structure with 
EP properties based of lithium-calcium soap fatty acids, quality mineral base 
oils and a specially selected package of functionally active additives. They are 
intended for long-term lubrication of various friction units of industrial equipment, rolling and sliding bearings, joints, chassis, gears, 
agricultural and construction machines, under heavy and unfavorable loads, vibrations, high pressure, elevated temperatures and 
water impact. Temperature range of application from -30ºC to 120ºC

ALB Graso anti-frikcion për shumë qëllime i papërshkueshëm nga uji, me strukturë të lëmuar, me vetitë EP. Është prodhuar në bazë 
sapuni litium-kalciumi të acideve yndyrore, vajrave bazë minerale cilësore dhe paketes së aditivëve funksionalisht aktiv të 
zgjedhur posaçërisht. Është destinuar për lubrifikimin afatgjatë të njësive të ndryshme të frikcionit të pajisjeve industriale, 
kushinetave rrotulluese dhe rrëshqitëse, nyjeve, shasive, ingranazheve, makinerive bujqësore dhe të ndërtimit, në ngarkesa të 
rënda dhe të pafavorshme, dridhje, presion të lartë, temperatura të ngritura dhe ndikimin e ujit. Modaliteti i temperaturës së 
aplikimit nga -30ºC deri në 120ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 6743-9 L-XCCHB 2; DIN 51502: KP2K-30

KARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa

Tačka kapanja, min.

-

170

260-300

Li-Ca + EP

Crvena

2

-

-

0.1 mm

ºC

JEDINICE TIPIČNE VREDNOSTI

Four Ball EP Test - sila svarivanja 2607N
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HEMOLUB PIKAMER PASTA
Posebno formulisana, visoko kvalitetna pasta proizvedena na bazi silicijum-dioksid 
ugušćivača i kvalitetnih mineralnih ulja visoke viskoznosti. Sadrži posebno odabrane 
aditive koji pružaju visok stepen zaštite od rđe i korozije uz izuzetnu lepljivost na metalnim 
površinama. Visok sadržaj finog bakra i grafita u prahu obezbeđuje smanjeno habanje i 
produženi radni vek. Primenom formira ravnomeran zaštitni sloj na mazivim površinama 
pružajući vrhunsku zaštitu protiv habanja, neprekidnih udarnih opterećenja pri ekstremno 
visokim temperaturama koje se kreću do 1110ºC. Prvenstveno je namenjena podmazivanju 
hidrauličnih i pneumatskih čekića. Nije namenjena za podmazivanje kotrljajućih i kliznih 
ležajeva. Temperaturni režim primene od -35ºC do 1110ºC.

SLO Namensko zasnovana pasta, izdelana na osnovi silicij-dioksidnih zgoščevalcev 
in kakovostnih mineralnih olj visoke viskoznosti. Vsebuje posebej izbrane aditive, ki   
z izjemno lepilnostjo na kovinskih površinah zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pred 
rjo in korozijo. Visoka vsebnost drobnega bakra in grafita v prahu zagotavlja manjšo 
obrabo in podaljšano življenjsko dobo. Ob nanosu tvori enakomerno zaščitno plast 
na mazalnih površinah in zagotavlja vrhunsko zaščito pred obrabo in neprekinjenimi 
udarnimi obremenitvami pri izjemno visokih temperaturah do 1100°C. Namenjena je 
predvsem mazanju hidravličnih in pnevmatskih kladiv. Ni namenjena za mazanje 
kotalnih in drsnih ležajev. Temperaturno območje uporabe od -35°C do 1110°C.

EN Specially designed paste produced on the basis of silicon dioxide thickeners and 
quality mineral oils of high viscosity. It contains specially selected additives that 
provide a high degree of protection against rust and corrosion with exceptional adhesiveness on metal surfaces. The high content of fine copper 
and graphite powder ensures reduced wear and extended service life. By application, it forms an even protective layer on lubricating surfaces, 
providing superior protection against wear, continuous impact loads at extremely high temperatures ranging up to 1100ºC. It is primarily intended 
for lubrication of hydraulic and pneumatic hammers. It is not intended for lubrication of rolling and sliding bearings. Temperature range of 
application from -35ºC to 1110ºC.  

ALB Pastë me cilësi të lartë e formuluar posaçërisht, e prodhuar në bazë të trashësit të dioksidit të silikonit dhe vajrave minerale cilësore me 
viskozitet të lartë. Përmban aditive të zgjedhur posaçërisht, të cilët sigurojnë një shkallë të lartë mbrojtjeje ndaj ndryshkut dhe korrozionit 
me ngjitje të jashtëzakonshme në sipërfaqet metalike. Përmbajtja e lartë e bakrit pluhur dhe grafitit siguron konsum të zvogëluar dhe 
jetëgjatësi të zgjatur të shërbimit. Me aplikimin e saj formohet një shtresë e barabartë mbrojtëse në sipërfaqet lubrifikuese, duke siguruar 
mbrojtje superiore ndaj konsumimit, ngarkesave të vazhdueshme të goditjeve në temperatura jashtëzakonisht të larta, të cilat shkojnë deri 
në 1110ºC. Parimisht ka për qëllim lubrifikimin e çekanëve hidraulikë dhe pneumatikë. Nuk është destinuar për lubrifikimin e kushinetave 
rrotulluese dhe rrëshqitëse. Modaliteti i temperaturës së aplikimit nga -35ºC deri në 1110ºC.

Nivo kvaliteta: NLGI: 2; ISO 12924: ISO L-XCGDB 2; DIN 51502: KF2T-35

EC 0,4kg 0,8kg 5kg 18kg 180kg

TIPIČNE VREDNOSTIKARAKTERISTIKE

NLGI gradacija

Izgled

Ugušćivač

Viskoznost baznog ulja na 40ºC

Viskoznost baznog ulja na 100ºC

-

485

31,4

Neorganski

Bakarna

2

-

-

mm2/s

mm2/s

JEDINICE

Penetracija na 25ºC, 60 duplih ciklusa 265-2950.1 mm
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