
Gulf Way 68 
RODKI SMARNE DO PROWADNIC I OBRABIAREK 

Opis produktu: 
 
Oleje Gulf Way to najwy szej jako ci rodki smarne, opracowane specjalnie z my  o spe nieniu wymaga  smarowania 
prowadnic, y i suportów nowoczesnych wysokowydajnych obrabiarek. Oleje Gulf Way s  skomponowane z wysokiej jako ci 
olejów bazowych i wybranych dodatków tak aby zapewnia y nadzwyczajne charakterystyki ochrony przez zu yciem oraz EP, 

asno ci redukcji tarcia, przylegalno  do metalu, zdolno  oczyszczania oraz mo liwo ci w zakresie wypierania wody. Oleje Gulf 
Way zapewniaj  nadzwyczajn  ochron  przed rozk adem oleju oraz korozj  powierzchni obrabiarek, nawet w obecno ci wodnych 
ch odziw. Oleje Gulf Way opracowano specjalnie dla zmniejszenia problemów tzw. “drga -ciernych” zwi zanych z ruchem 
wykonywanym z ma  pr dko ci  przy silnie obci onych prowadnicach obrabiarek,  prowadzi to uzyskania poprawy g adko ci 
powierzchni oraz dok adno ci wymiarowej przedmiotów obrobionych.  
 
Gulf Way Oils posiadaj  w ciwo ci obni ania tarcia, które zmniejszaj  drgania samowzbudne oraz drga  cierne prowadnic, y i 
suportów co w konsekwencji przynosi lepsze wyko czenie powierzchni i dok adno  wymiarow  przedmiotów obrabianych. 
Doskona a odporno  na emulgowanie zapewnia atwe wypieranie z rozpuszczalnych p ynów ch odz cych  i prowadzi do 
wyd enia ywotno ci p ynu ch odz cego oraz obni a koszty wymiany i zagospodarowania. Nadzwyczajne w ciwo ci zwil ania 
powierzchni metalowych oraz przylegalno  zapobiegaj  przed zmywaniem z powierzchni krytycznych i zabezpieczaj  przed 
agresywnym oddzia ywaniem p ynów ch odz cych o wysokim pH. Dobra zdolno  oczyszczania zapewnia atw  cyrkulacj  przez 
filtry i obni a drgania cierne, samowzbudne i zu ywanie si . Doskona e w asno ci ochronny przed zu ywaniem si  zapewniaj  
wysokie poziomy zabezpieczenia dla kó  z batych, ysk i prowadnic. Skuteczne inhibitory korozji i rdzewienia zapewniaj  
zwi kszon  ochron  prowadnic obrabiarek nawet w obecno ci p ynów ch odz cych na bazie wody. Dobra stabilno  termiczna i 
oksydacyjna pozwalaj  na utrzymanie w czysto ci powierzchni prowadnic i zapobiegaj  rozk adowi oleju, a przez to wyd aj  ich 
ywotno .  

 
Oleje Gulf Way   zalecane dla prowadnic i sa  tokarek, strugarek, szlifierek i frezarek. Gulf Way 68 nadaje si  doskonale do 
poziomych prowadnic i sa  ma ych i redniej wielko ci obrabiarek. 
 

 

asno : Metoda badania: Typowe warto ci: 
Kod produktu  -  4108 
Klasa lepko ci wg. ISO  ISO 3448  68 

sto  przy 15°C, kg/m3  ASTM D4052  885  
Lepko  kinematyczna przy 40°C, mm2/s  ASTM D445 61.2 – 74.8  
Lepko  kinematyczna przy 100°C, mm2/s ASTM D445 8.7 mm2/s (cSt) 
Wska nik lepko ci  ASTM D2270  99 
Temperatura zap onu (COC), °C  ASTM D92  230 
Temperatura p yni cia, °C  ASTM D97  <-15 
Test na korozj  (woda destylowana) ASTM D665A brak rdzy 
Test na korozj  (syntetyczna woda morska) ASTM D665B brak rdzy 
Krozja miedzi,, 3 godz w temp. 100°C  ASTM D130  1b 
Ochrona przed rdzewieniem  ASTM D665/B  zaliczona 
Próba tarcia typu Stick-Slip CM, stosunek tarcia statycznego do 
kinetycznego  CM 0.75 

Liczba kwasowa ASTM D974 <0.95 
Spe nia normy:  
ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, AFNOR E 60-203 L-G, GM: LS-2: LW-06-1-04, Medium  
Aprobaty: MAG Industrial Automation Systems, LLC (Previously known as Cincinnati Machine): P-47 
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