
Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Obszar stosowania

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.

Zostal opracowany na potrzeby smarowania starszych i nowych lin stalowych wykorzystywanych w przemysle
stoczniowym. Sluzy przede wszystkim do smarowania stalowych lin promów linowych. WIREWAY BIO bardzo dobrze
nadaje sie równiez do innych zastosowan, np. do smarowania lin dzwigów, drutów odciagowych oraz lin maszyn
lesniczych, wyciagów narciarskich i wind. Instrukcje dotyczace stosowania: Przed nasmarowaniem nalezy oczyscic
line z zanieczyszczen za pomoca stalowej szczotki. Produkt mozna nakladac pedzlem, zanurzeniowo lub natryskowo.

Cechy charakterystyczne i zalety

Opis produktu

Oczywiste korzysci srodowiskowe, jakie przynosi stosowanie smaru WIREWAY BIO czynia go najlepszym
rozwiazaniem z punktu widzenia ograniczania szkodliwego wplywu na srodowisko naturalne. Wnika w rdzen stalowej
liny i chroni zarówno jej wnetrze, jak i powierzchnie zewnetrzna. Ma bardzo dobre wlasciwosci pasywacyjne i duza
smarownosc. Smarowanie smarem WIREWAY BIO pozwala wydluzyc okres eksploatacji liny stalowej, zmniejszyc
czestotliwosc dosmarowywania i usprawnic dzialanie. Niska najnizsza temperatura krzepniecia produktu sprawia, ze
latwo naklada sie go nawet w niskich temperaturach. Stosowanie smaru WIREWAY BIO pozwala uzyskac sucha
powierzchnie liny, co minimalizuje ryzyko jej zanieczyszczenia lub osadzenia sie na niej pylu oraz ogranicza do
minimum prawdopodobienstwo kontaktu znajdujacych sie w poblizu osób z olejem.

WIREWAY BIO to przyjazny dla srodowiska smar do lin. Produkt nie zawiera cynku i jest wytwarzany z
biodegradowalnych i odnawialnych estrów.
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WIREWAY BIO
Przyjazny dla środowiska smar do lin



Dane charakterystyczne

2.6

ISO 6618
880

Lepkość w temperaturze 40°C
mm²/s

Temperatura zapłonu zmierzona w
zamkniętym pojemniku (PM)

Liczba kwasowa

temperatura krzepnięcia

ISO 3104

Wartość

7.6

Charakterystyka

kg/m3

Wskaźnik lepkości

162

mm²/s
-48

mg KOH/g

226

Gęstość w temperaturze 15°C

ISO 3104
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ISO 2909
Lepkość w temperaturze 100°C

Metoda

ISO 3016

4

ISO 2719


