Olej specjalny
OLEJ OSIOWY
Olej osiowy jest otrzymywany z odpowiednio dobranych rafinowanych olejów mineralnych.
Charakterystyka:
W zaleŜności od lepkości kinematycznej i temperatury krzepnięcia wytwarza się dwa rodzaje
olejów osiowych: L oraz U
Oleje osiowe stosowane są głównie do smarowania łoŜysk ślizgowych parowozów, wagonów
kolejowych i tramwajowych.
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Wymagania
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Wartość
L
95
-9
250

U
74
-30
240

PowyŜsze dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój
produktu mogą ulegać zmianie.

Specyfikacje, klasyfikacje, aprobaty:
ISO VG 68; 100
ISO L-AN; L-FC
Opakowanie:
Luz, 180kg
Składowanie:
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. JeŜeli
beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być naraŜone na czynniki
atmosferyczne - opady, naleŜy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemoŜliwić dostęp
wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem.
Produkt nie moŜe być przechowywany w temperaturze wyŜszej niŜ 60 ºC, ani tez naraŜony
na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniŜej 0 ºC. Gwarantowany okres
przydatności produktu do uŜycia przy zachowaniu warunków magazynowania wynosi 3 lata.
Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących
bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa MSDS). Zawarte tam są szczegółowe
informacje odnośne potencjalnych zagroŜeń, środków ostroŜności oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania
wykorzystanych produktów.
LOTOS Oil S.A. i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
niezgodnego z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania
opisanych
środków ostroŜności. Przed zastosowaniem produktu do innych niŜ wymienione celów,
naleŜy zasięgnąć porady lokalnego biura LOTOS Oil S.A.
_____________________________________________________________________________________________________

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks
cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w
karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi
wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie róŜnić z uwagi

na

charakterystykę procesu produkcji, a takŜe z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom.
LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktu.
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