
Zaklasyfikowano jako DIN 51517-CLP. Zaklasyfikowano jako ISO-L-CKD, ISO-L-CKE i ISO-L-PAD zgodnie z
wymaganiami normy ISO 6743. Wynik badania właściwości ciernych za pomocą platformy testowej SKF do łożysk
wałeczkowych: µ = 0,0272 Współczynnik zdolności do filtracji: > 100 zgodnie z CETOP Wskaźnik kompatybilności z
uszczelkami: 5-6% zgodnie z IP 278

Obszar stosowania

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Zostal opracowany i zoptymalizowany na potrzeby stosowania w roli oleju technologicznego i oleju do przekladni
zebatych i slimakowych oraz w ukladach hydraulicznych, w których wystepuja skrajne temperatury. Produkt jest
zalecany do pracy ciaglej w warunkach temperatury dochodzacej do +110°C. Chwilowe skoki temperatury do wartosci
+180 °C sa dopuszczalne i nie wiaza sie z powstawaniem szkodliwych produktów utleniania ani osadów.

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty olej w
punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.

Cechy charakterystyczne i zalety

Opis produktu

Olej MERETA 32 zapewnia wyjatkowo skuteczna ochrone przed mikropittingiem i zuzyciem w warunkach skrajnej
temperatury i bardzo duzego obciazenia oraz bardzo skutecznie chroni przed korozja. Produkt zapewnia bardzo
dobre smarowanie nawet w niskich temperaturach oraz charakteryzuje sie optymalna stabilnoscia oksydacyjna, co
przeklada sie na ograniczenie rozkladu w wysokich temperaturach. Wlasciwosci te przynosza korzysci w postaci
bezproblemowego dzialania, minimalnych wymagan w zakresie utrzymania, znacznego zmniejszenia wymaganej
czestotliwosci wymiany oleju oraz wydluzenia okresu eksploatacji lozysk i przekladni. Olej ten calkowicie miesza sie z
produktami na bazie olejów mineralnych.

MERETA 32 to calkowicie syntetyczny olej do przekladni zebatych i slimakowych o doskonalych osiagach. MERETA
32 jest wytwarzany na bazie polialfaolefiny ze starannie dobranymi dodatkami, co gwarantuje wyjatkowo skuteczna
ochrone podzespolów maszyn i wydluzenie okresu ich eksploatacji.
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Próby i zatwierdzenia

Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com

Całkowicie syntetyczny olej do przekładni przemysłowych
MERETA 32



Dane charakterystyczne

-

ISO 12185
235

Lepkość w temperaturze 40°C
mm²/s

FZG A/8,3/90

Gęstość w temperaturze 15°C

temperatura krzepnięcia

ISO 3104

Wartość

32

Charakterystyka

°C

Wskaźnik lepkości

>12

mm²/s
<-60

kg/m3

134

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

ISO 3104

Jednostki
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-

°C
FLS

ISO 2592
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ISO 2909
Lepkość w temperaturze 100°C

Metoda

ISO 3016

841

CEC-L-07-A-95


