Statoil HydraWay HMA 15
Zastosowanie

Charakterystyka

Olej HydraWay HMA 15 ma
szerokie zastosowania
w przemy le, transporcie,
budownictwie, rolnictwie. Jest
zalecany do układów
hydraulicznych, przekładni
mechanicznych w urz dzeniach
przemysłowych, smarowania
ło ysk, przemienników
pr dko ci lub momentu itp.

Olej HydraWay HMA 15 to wysokiej klasy rodzina olejów
hydraulicznych produkowanych z selektywnie rafinowanych
mineralnych olejów bazowych i odpowiednio dobranego pakietu
dodatków uszlachetniaj cych. Nie zawiera cynku. Zawiera dodatki
zapobiegaj ce utlenianiu si oleju, zapewniaj ce bardzo dobr
ochron przed rdzewieniem i korozj , zapobiegaj ce nadmiernemu
pienieniu si oleju oraz chroni ce pracuj ce elementy przed zu yciem
mechanicznym. Olej HydraWay HMA 15 charakteryzuje si ponadto
bardzo dobr filtrowalno ci i stabilno ci hydrolityczn .
Posiada bardzo dobre własno ci u ytkowe i zapewnia doskonał
ochron oraz efektywne działanie elementów pracuj cych.

Typowe parametry

ISO VG
G sto w 15 °C
Lepko w 40 °C
Lepko w 100 °C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
Filtrowalno 1.2
TOST

Metody

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92
"CETOP"
ASTM D 943

Jednostki

Warto ci

kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C
ml/cm²
h

15
868
15
3.3
87
-45
178
104
>2000

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
ISO-L-HM wg SS 155454, ISO 6743-4,
IP 281/80, DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP
Dalsze informacje:
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.

Tel/fax

+48 12 415 7000

31-476 Kraków, Lubla ska 38.

fax

+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

