Statoil GlideWay 220
Zastosowanie

Charakterystyka

GlideWay 220 jest zalecany do stosowania przez
u ytkowników obrabiarek, wsz dzie tam, gdzie
elementy w ruch lizgowy wprawiane s r cznie.
Mo na go tak e stosowa do ło ysk i przekładni.

GlideWay 220 jest wysokiej jako ci olejem
maszynowym suwowym. Produkowany jest na
bazie gł boko rafinowanego jasnego oleju
parafinowego. Zawiera pakiet dodatków
uszlachetniaj cych dobranych przede wszystkim
pod k tem najlepszych wła ciwo ci deemulgacji
– umo liwia dobr i szybk deemulgacj od
cieczy obróbkowych. Olej zapobiega z rezerw
wystapieniu drga ciernych. Ponadto posiada
dobr stabilno termiczn , znakomit zdolno
przylegania oraz zapobiega szybkiemu zu yciu i
korozji.

Zalety
GlideWay 220 zapewnia dokonał separowalno od
wodorozcienczalnych cieczy obróbkowych – posiada
wy mienite własno ci deemulguj ce. Zapewnia
wymagan gładko obrabianych materiałów nawet
przy bardzo małych pr dko ciach posuwu i wysokich
naciskach – przewy sza pod tym wzgl dem typowe
oleje suwowe.

Typowe parametry

ISO VG
G sto w 20 °C
Lepko w 40 °C
Lepko w 100 °C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
Test FZG

-

Metody

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92
CEC-L-07-A-95

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C
FLS

Warto ci
220
893
210
17.5
89
-12
245
>12

Przechowywanie
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 srodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty

rodowisko

Cincinnati Milacron P-47 (CMI Ref. no. 9712017),
DIN 51502 CGLP 68.
Dalsze informacje techniczne:
Adres

Statoil Lubricants Sp. z o.o.

Telephone/fax +48 012 415 7000 ext. 135

Poland, 31-476 Kraków, Lubla ska 38 str.
serwis@statoil-lubricants.com.pl

fax +48 012 415 7100

