Statoil HydraWay Bio SE 32-68*
Zastosowanie

Charakterystyka

HydraWay Bio SE 32-68 jest zalecany do układów
hydraulicznych pracuj cych w bardzo szerokich
zakresach temperatur od -30° do +85°C.

HydraWay Bio SE 32-68 jest syntetycznym wyj tkowym
olejem hydraulicznym najwy szej jako ci opartym na bazie
estrów.
Olej spełnia i przewy sza wymagania biodegradowalno ci
stawiane olejom hydraulicznym. Wi kszo materiału,
z którego wykonany jest olej jest odnawialna. HydraWay Bio
SE 32-68 zbudowano na syntetycznych estrach, by zapewni
maksymaln ochron rodowiska i zapewni wysoki poziom
jako ci technicznej. Olej jest gotowy do biodegradacji
i posiada niska toksyczno . Ze wzgl du na wysok lepko
oleju bazowego posiada doskonał odporno na cinanie.
Dzi ki temu nie powstaj osady i filtrowalno jest znakomita.
Produkt zapewnia szybkie uwalnianie powietrza,
co w poł czeniu z wysok filtrowalno ci zapewnia
bezpieczna I powtarzalna prac .
HydraWay Bio SE 32-68 posiada dobr kompatybilno
z uszczelnieniami, co minimalizuje ryzyko wycieków.
Produkt nie jest lepki, dzi ki czemu łatwo mo na utrzyma
czysto w obr bie układów.

Zalety
HydraWay Bio SE 32-68 posiada ekstremalnie
długi czas ycia serwisowego zachowuj c przez
cały czas doskonałe parametry lepko ciowe.
Zapewnia dro no filtra i oszcz dno ci finansowe
dzi ki niezmiennym parametrom, niezawodnemu
smarowaniu i zawy onym parametrom
jako ciowym w stosunku do normalnych wymaga .
Produkt jest biodegradowalny, co zapewnia dobre
rodowisko pracy. Posiada doskonał
kompatybilno z uszczelkami, co zapewnia brak
wycieków i likwiduje ryzyko powstania
nieszczelno ci.

Typowe warto ci

Sposób post powania z produktem

Parametr

Metody

Jednostki

G sto w 15 °C
Lepko w 40 °C
Lepko w 100 °C
Lepko w -20 °C
Lepko w -30 °C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu COC
Filtrowalno 1.2µ
Test FZG A/8 - 3/90

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

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

916
36
7.6
990
3000
190
-45
310
104
12

-

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 si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.
Testy i aprobaty
SS 155434, Vickers V 104 C, Vickers 35VQ25A
Odporno na cinanie, CEC-L-45-A-98, 20 h
Aprobata Valmet (Partek Forest)
Test korozji Linde

rodowisko

- Biodegradowalno :
Gotowo do biodegradacji wg
OECD 301 F, CEC-L-33-A-93
- Renowalno :
Zawiera >80 % odnawialnych materiałów.
- Toksyczno :
Toksyczno dla organizmów wodnych jest niska.
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