Statoil ANTICOR 46
Zastosowanie

Charakterystyka:

Olej ANTICOR 46 to wielofunkcyjny olej ochronny, smarowy i hydrauliczny.
Jest zalecany zarówno do uruchamiania agregatów i maszyn, jako olej do
sprawdzania prawidłowo ci działania oraz jako olej eksploatacyjny, ochronny
do zalania układów/cz ci na czas transportu, zalecany do maszyn
pracuj cych przy du ej rozpi to ci temperatur, gdzie nast puje kondensacja
pary wodnej, w zapylonym rodowisku (odlewnie, cementownie, budowy,
obrabiarki u ywaj ce wodorozcie czalnych chłodziw, itp.).
Olej posiada polepszone własno ci przylegania do powierzchni, co mo e
zmniejsza zdolno do jego filtrowania (hydraulika), ale dzi ki temu w bardzo
du ym stopniu poprawia ochron przeciwkorozyjn .
Zalety
ANTICOR 46 szczególnie dobrze chroni przed korozj . Dzi ki wzmocnionym
własno ciom EP obni a tarcie i zu ycie cierne, dobrze zwil a elementy mi dzy
tłoczyskiem, a elementami uszczelniaj cymi, nawet przy niskiej pr dko ci
ruchu, posiada zdolno ci czyszcz ce i dysperguj ce, odporny na utlenianie
i starzenie, praktycznie do wykorzystania we wszystkich punktach
smarowania. Doskonały do pracy w układach zagro onych styczno ci z wod
lub płynami obróbkowymi.

ANTICOR 46 to mineralny olej
wzbogacony nowoczesnymi
dodatkami uszlachetniaj cymi
podnosz cymi odporno na
korozje, przyleganie, zu ycie,
utlenianie oraz posiadaj cymi
zdolno rozpuszczania
i wynoszenia z układów
szlamów, osadów zapewniaj c
tym samym czysto układów.
Olej ANTICOR 46 wi e wod
nie dopuszczaj c do
powstania korozji. Posiada
bardzo dobre własno ci
myj ce - wymyte
zanieczyszczenia utrzymuje
w stanie drobnej zawiesiny nie
dopuszczaj c do powstania
osadów, a tym samym do
zaklejenia układu.

Stosuj c ANTICOR 46 zanieczyszczone układy wracaj do czysto ci
i sprawno ci, a przechowywane cz ci nie ulegaj korozji.

Typowe dane
Parametr
G sto w 20°C
Lepko w 40°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu COC
Działanie koroduj ce w temp.
100°C w ci gu 3 godzin na
płytkach miedzi
Działanie koroduj ce na płytkach
stalowych

Sposób post powania
z produktem
Jednostka
kg/m³
mm²/s
°C
°C
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-

wytrzymuje

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.

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