
MOL Spinol 5
adalékolt orsóolaj

A MOL Spinol 5 szerszámgépek és más berendezések nagysebességű orsócsapágyazásainak nagyteljesítményű
prémium kenőolaja.
Oxidáció-, kopás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az
oxidációval és hőbomlással szemben. Nem habzik, gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően
megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el.

Alkalmazási terület

Fém- és famegmunkáló szerszámgépek nagy fordulatszámú orsóinak
csapágyai

Finommechanikai szerkezetek, textilipari szövőgépek, ipari varrógépek

Nagyfordulatszámú orsók sikló- és gördülőcsapágyai

Ködkenő rendszerek

Fém- és famegmunkáló szerszámgépek nagy fordulatszámú orsóinak
csapágyai

Finommechanikai szerkezetek, textilipari szövőgépek, ipari varrógépek

Nagyfordulatszámú orsók sikló- és gördülőcsapágyai

Ködkenő rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképességHatékony súrlódás és kopáscsökkentés
Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési
költség
Kisebb teljesítmény veszteség, magas szintű csapágyvédelem

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés
Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési
költség
Kisebb teljesítmény veszteség, magas szintű csapágyvédelem

Kiváló kenőképesség

Kiemelkedő hő- és oxidációs
stabilitás
Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon
ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek

Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon
ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek

Kiemelkedő hő- és oxidációs
stabilitás

Kiváló korrózióvédő hatásAcél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is
Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség

Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is
Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség

Kiváló korrózióvédő hatás

Alacsony viszkozitásKis belső súrlódás, energia-megtakarítás
Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás

Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás
Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás

Alacsony viszkozitás

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 5
ISO-L-FC
ISO-L-FD

ISO-L-FC
ISO-L-FD

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

L0,5Színszám (ASTM-skála)

0,860Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

4,6Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

-15Folyáspont [°C]

140Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

0,58Semlegesítési szám [mg KOH/g]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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MOL Spinol 5
adalékolt orsóolaj

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap
 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Spinol 5 10L 10L műanyag kanna (csak rendelésre)13006520
MOL Spinol 5 170KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)13006521

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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