
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

THERMWAY X to olej do układów wymiany ciepła wytwarzany z wysoko rafinowanego parafinowego oleju bazowego.
Charakteryzuje się wąskim zakresem temperatury wrzenia, niskim ciśnieniem pary i bardzo dużą termostabilnością.
THERMWAY X zawiera specjalne dodatki, które zapewniają dużą odporność na utlenianie i dobre właściwości
czyszczące. Przekłada się to na zwiększenie trwałości i poprawę bezpieczeństwa pracy. Dzięki szczególnym
właściwościom oleju bazowego i dodatków THERMWAY X charakteryzuje się nadzwyczajną odpornością na zjawisko
degradacji termicznej nazywane krakingiem. Ponadto zapobiega to powstawaniu w przewodach rurowych
i wymiennikach ciepła osadów, które mogłyby pogarszać właściwości przejmowania ciepła. Z kolei niskie ciśnienie
pary w warunkach wysokiej temperatury zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania korków parowych w przewodach
rurowych oraz kawitacji w pompach. THERMWAY X charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą zapłonu.

Obszar stosowania

Opis produktu

Próby i zatwierdzenia

THERMWAY X

THERMWAY X to olej do układów wymiany ciepła o bardzo dobrych właściwościach przejmowania ciepła. Olej ten
jest przeznaczony do układów otwartych i zamkniętych, w których panują temperatury dochodzące do 300°C.
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Produkt zaklasyfikowany jako DIN 51522

Wysokiej jakości olej do układów wymiany ciepła

THERMWAY X to olej do układów wymiany ciepła wytwarzany ze starannie dobranego wysoko rafinowanego
parafinowego oleju bazowego. Charakteryzuje się wąskim zakresem temperatury wrzenia, niskim ciśnieniem pary
i bardzo dużą termostabilnością.
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie



Dane charakterystyczne

ISO 6618
875

103

temperatura krzepnięcia
mm²/s

Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

-

Acid number, colour indicator

Temperatura zapłonu zmierzona w
zamkniętym pojemniku (PM)

ISO 3104

ISO 2909

Wartość

-24

Charakterystyka

kg/m3

Lepkość w temperaturze 100°C

235

°C

200

mg KOH/g

7.46

Gęstość w temperaturze 15°C

ISO 3016

Jednostki

mm²/s

°C
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°C
ISO 12185

ISO 3104
Lepkość w temperaturze 40°C
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Metoda

ISO 2719

0.13

Wskaźnik lepkości

ISO 2592

52.5
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