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Olej procesowy 
 

OLEJE KVG  
 

Oleje KVG produkowane są  z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych 

olejów mineralnych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. 

 

Charakterystyka: 

Oleje procesowe ze względu na to, Ŝe uczestniczą w procesach technologicznych i wchodzą 

w skład gotowych wyrobów jako składnik surowcowy charakteryzują się specyficznymi 

własnościami. Głównym zadaniem olejów KVG - 32-150 jest uplastycznienie mieszanek 

gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów lub modyfikowanie 

lepkości Ŝywic stosowanych jako środek klejący w taśmach samoprzylepnych. Ponadto  oleje 

procesowe mogą być wykorzystane jako wysokiej jakości oleje smarowe , które nie 

wymagają dodatków uszlachetniających.  

 

Oleje KVG zapewniają: 

• ochronę przed korozją i utlenianiem, 

• dobrą przyczepność do elementów smarowanych, 

• właściwą charakterystyką temperaturową. 

 

Oleje KVG 32-100 przeznaczone są do: 

• produkcji mieszanek gumowych jako składnik technologiczny i środek smarny, 

• smarowania lekko obciąŜonych części maszyn przemysłowych (łoŜysk, 

prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.), 

• przelotowych lekko obciąŜonych układów smarowania, 

• pomocniczych węzłów tarcia, 

• specyficznych procesów obróbkowych, 

• innych zastosowań technologicznych 

 

Oleje KVG -150 i KVG – 150 Z  przeznaczone są do: 

• produkcji mieszanek gumowych jako składnik technologiczny i środek smarny, 

• smarowania lekko obciąŜonych części maszyn przemysłowych ( łoŜysk, 

prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.), 

• przelotowych lekko obciąŜonych układów smarowania, 

• pomocniczych węzłów tarcia. 

• sporządzania mieszanek Ŝywicznych do produkcji taśm samoprzylepnych w 

szczególności olej KVG 150 i KVG150Z ( wykonanie oleju o obniŜonej 

temperaturze  płynięcia w zastosowaniu do produkcji taśm samoprzylepnych 

stosowanych w szerokim zakresie temperatur z uwzględnieniem bardzo 

niskich temperatur zastosowania taśmy klejącej)  

 

Olej KVG 22 przeznaczony jest:  

• do wypełniania złóŜ solnych, 

• budowy podziemnych zbiorników paliw, 

• jako olej technologiczny przy eksploatacji złóŜ soli i budowy kawern 
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Lp Wymagania Metody 
badań wg 

Jednostka Wartość 

22 32 68 100 150 150 Z 

1. Lepkość 
kinematyczna 
w 
temperaturze 
40°C, mm2/s  

PN-EN 
ISO 3104 

mm2/s 22 32 68 100 150 150 

2. Wskaźnik 
lepkości, nie 
niŜszy niŜ  

PN-79/C-
04013 

0C ≥85 ≥95 ≥90 ≥95 ≥92 ≥92 

3. Temperatura 

płynięcia, °C, 
nie wyŜsza 
niŜ 

ASTM D-
5950 

ASTM D-
5985 

ASTM D-
97 

0C ≤-15 ≤-12 ≤-6 ≤-9 ≤-9 ≤-21 

4. Temperatura 

zapłonu, °C, 
nie niŜsza niŜ 

PN-EN 
22592 

0C 
≥210 ≥210 ≥220 ≥240 ≥240 ≥240 

5. Liczba 
kwasowa, 
mgKOH/g, 
nie większa 
niŜ 

PN-67/C-
04066 

mgKOH/g ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

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: 

- ISO VG 22 - 150 

- ISO L-AN 

- DIN CL 

 

Opakowanie: 

180 kg, luz 

 

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.  
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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 SA 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 SA 

 
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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