Statoil SpecWay EP
Zastosowanie

Charakterystyka

Smary SpecWay EP przeznaczone s głównie do smarowania ło ysk
tocznych pracuj cych przy wysokich obci eniach, tj. gdy C/P < 7 - dla
ło ysk obci onych głównie promieniowo oraz gdy C/P < 16 - dla ło ysk
obci onych osiowo, jak równie , gdy w pracy ło ysk mniej obci onych
wyst puje obci enie udarowe.
Smary SpecWay EP mog by stosowane w zakresie temperatur od 20°C do + 100°C, tak e przy dost pie wody. Graniczne temperatury
pracy mog by wy sze lub ni sze, w zale no ci od rodzaju ło yska
i wymaganych okresów smarowania.
- Smar SpecWay EP-1 przeznaczony jest do smarowania ło ysk urz dze z centralnymi układami smarowania, pracuj cych w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wymagaj cych przetłaczania smaru na
du e odległo ci
- Smar SpecWay EP-2 przeznaczony jest do smarowania ło ysk urz dze z systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracuj cych w wysokich temperaturach otoczenia i wymagaj cych przetłaczania smaru na małe odległo ci.
- Smar SpecWay EP-3 przeznaczony jest do smarowania ło ysk urz dze pracuj cych w podwy szonych temperaturach.

Smary SpecWay EP otrzymywane s przez zag szczenie
oleju mineralnego mydłami
litowymi. Produkowane s
w dwóch klasach konsystencji:
- SpecWay EP-1 o klasie konsystencji 1
- SpecWay EP-2 o klasie konsystencji 2,
- SpecWay EP-3 o klasie konsystencji 3,
Smary SpecWay EP zawieraj
dodatki polepszaj ce własno ci
smarne, a tak e działaj ce
przeciwutleniajaco i przeciwkorozyjnie.

Typowe dane
Parametr
Penetracja w temperaturze 20°C
po ugniataniu
Temperatura kroplenia, n.n.n.
Działanie koroduj ce na płytkach Cu, w temperaturze 100°C,
w czasie 24h, n.w.n. dopuszczalna zmiana
Wydzielanie oleju ze smaru w
temperaturze 100°C/24h, n.w.n.
Zawarto wody, n.w.n.
Zawarto substancji rysuj cych
Lepko oleju bazowego w 40°C

Jednostka

EP-1

EP-2

EP-3

mm/10
°C

305-345
180
dopuszczalna zmiana barwy, lecz nie
na czarn

260-300
180
dopuszczalna zmiana barwy, lecz nie
na czarn

215-255
180
dopuszczalna zmiana barwy, lecz nie
na czarn

14
0,1
nie zawiera
100

8
0,1
nie zawiera
100

4
0,1
nie zawiera
100

%
%
2
mm /s

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 ze smarem wie ym, i przepracowanym. Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór . Unika
wdychania oparów smaru. Unika u ywania zaolejonej odzie y. Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów i smarów.
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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.

