
Statoil PowerWay GN 40* 
 

 
Zastosowanie 
 

Własno�ci 

PowerWay GN 40 to olej przeznaczony do silników 
gazowych, zwłaszcza do smarowania silników pracuj�cych 
na gaz naturalny.  
 
Zalety 
 
Bardzo niska zawarto�� popiołu (zawarto�� Zn < 0,1%).  
Bardzo dobre własno�ci czyszcz�ce umo�liwiaj� 
utrzymanie w czysto�ci cylindry i tłoki. 
Znakomita stabilno�� termiczna i odporno�� na utlenianie. 
Olej gwarantuje znakomit� ochron� przed zu�yciem 
i korozj� wywoływan� przez zwi�zki NOx. 
 

PowerWay GN 40 to olej mineralny przeznaczony 
specjalnie do smarowania silników gazowych. 
PowerWay GN 40 wykazuje bardzo nisk� zawarto�� 
popiołu, dlatego zaleca si� go do silników, w których 
tłoki i cylindry s� nara�one na powstawanie osadu 
z popiołu, lub w których stosuje si� katalizatory w celu 
zmniejszenia ilo�ci zwi�zków NOx (filtr azotowy) 
w spalinach. PowerWay GN 40 chroni silnik przed 
korozj� wywoływana przez zwi�zek NOx, 
a równocze�nie chroni cylindry i tłoki przed 
odkładaj�cym si� popiołem. 

 
 

Typowe dane 
 

    

Własno�ci 
Klasa SAE 
G�sto�� w temp.   15°C  
Lepko�� w temp.   40°C  
Lepko�� w temp. 100°C  
Współczynnik lepko�ci  
Punkt płyni�cia 
Punkt zapłonu COC 
TBN 
Popiół siarczanowy 
Zawarto�� Zn 

Metoda 
- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
ASTM D 2896 
ASTM D 874 
ASTM D 4951 

Jednostka 
- 
kg/ml 
mm2/s 
mm2/s 
- 
°C 
°C 
mg KOH/g 
% m/m 
% m/m 

 
40 
888 
149 
14,7 
98 
-18 
230 
5,4 
0,47 
<0,1 

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. 
 

Sposób post�powania z produktem  
Długotrwały kontakt ze skór� mo�e wywoła� podra�nienia lub powa�ne uszkodzenie skóry. 
Zmy� dokładnie wod� z mydłem. 
Unika� wdychania oparów oleju. 
Nie nale�y nosi� ubra� zabrudzonych olejem. 
 

Specyfikacje 
 
Ulstein, MAN B&W, Holeby. 

  

Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

31-476 Kraków, Lubla�ska 38.  

Tel/fax  +48 12 415 7000 

fax  +48 12 415 7100 
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 
 


