Statoil SpinWay XA
Zastosowanie

Charakterystyka

SpinWay XA to olej wrzecionowy do stosowania
we wrzecionach maszyn, w tym tekstylnych i innych
wrzecionach pracuj cych przy bardzo wysokich
pr dko ciach. Mo na go tak e stosowa w regulatorach
typu Källe i Billman oraz niektórych rodzajach sprz gieł
hydrokinetycznych.
Olej jest tak e zalecany do układów hydraulicznych
wymagaj cych oleju o niskiej lepko ci.

SpinWay XA 10 jest lekkim bezcynkowym olejem
obiegowym przeznaczonym do smarowania
wysokoobrotowych ło ysk wrzecion, regulatorów, itp.
SpinWay XA 10 jest wyprodukowany z gł boko
rafinowanej bazy naftenowej z pakietem dodatków
uszlachetniaj cych.

Zalety
SpinWay XA 10 jest bezcynkowy, zmniejsza szkodliwy
wpływ na rodowisko pracy i rodowisko zewn trzne.
Zawiera inhibitory korozji zapewniaj c wysoki stopie
ochrony przeciwkorozyjnej.

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
Korozja na miedzi
Filtrowalno 1.2

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 93
ASTM D 130
Cetop

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C
ml/cm²

Warto ci
2*
810
2
-45
90
1
104

Warto ci
5*
871
5
1,6
<-60
106
1
104

Warto ci
10
891
10
2,47
53
<-60
147
1
104

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.

-

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 rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

