
LOADWAY PG 150
Syntetyczny olej do przekładni przemysłowych

Opis produktu

LOADWAY PG 150 to calkowicie syntetyczny olej na bazie glikolu polialkilenowego (PAG) przeznaczony do
smarowania lozysk i przekladni stosowanych w przemysle. Produkt zapewnia doskonale osiagi w warunkach duzego
obciazenia i stalej wysokiej temperatury.

Obszar stosowania

LOADWAY PG 150 zostal zoptymalizowany i jest stanowczo zalecany do mechanizmów smarowania, zebów kól
lancuchowych oraz lozysk waleczkowych i slizgowych pracujacych w warunkach wysokiej temperatury. Bardzo
dobrze nadaje sie do smarowania lozysk slizgowych i waleczkowych pracujacych w warunkach temperatury
oscylujacej wokól +100°C lub wyzszej.

Cechy charakterystyczne i zalety

LOADWAY PG 150 jest wytwarzany na bazie glikolu polialkilenowego (PAG). Calkowicie syntetyczne oleje tego typu
zostaly opracowane z mysla o stosowaniu w warunkach, do których nie nadaja sie oleje mineralne i inne oleje
syntetyczne. Ma wieksza stabilnosc oksydacyjna i lepsza odpornosc termiczna, wytrzymuje wieksze obciazenia i
zapewnia wyjatkowo skuteczna ochrone podzespolów maszyn. Zawiera dodatek wysokocisnieniowy (EP) oraz inne
dodatki, które zapobiegaja pienieniu, korozji i utlenianiu, co gwarantuje dlugookresowa niezawodna prace. Ma bardzo
dobre wlasciwosci w niskich temperaturach. Nie ulega rozkladowi w kontakcie z woda. LOADWAY PG 150 nie miesza
sie z produktami na bazie polialfaolefiny (PAO) lub oleju mineralnego.

Próby i zatwierdzenia

DIN 51517-3

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

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.

Dane charakterystyczne

Charakterystyka Wartość Jednostki Metoda

Liczba kwasowa 0.6 mg KOH/g ISO 6618
Gęstość w temperaturze 15°C 1002 kg/m³ ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona
metodą otwartego naczynia (COC)

232 °C ISO 2592

temperatura krzepnięcia <-30 °C ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C 132 mm²/s ISO 3104
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Lepkość w temperaturze 100°C 21 mm²/s ISO 3104
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Wskaźnik lepkości 185 - ISO 2909
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