ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ
SUNOCO SPINDLE OIL
ОПИС ПРОДУКТУ
SUNOCO SPINDLE OILS - це високоякісні парафінові оливи, що призначені для змащення
високошвидкісних елементів машин. Ці оливи мають видатні властивості захисту від іржі та
окиснення та є ідеальними мастильними матеріалами для шпинделів багатьох верстатів,
особливо шліфувальних. Оливи SUNOCO SPINDLE OILS містять запатентовану суміш
безцинкових присадок та деемульгаторів, для захисту кольорових металів та стальних
деталей, а також для забезпечення тривалого терміну служби обладнання.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
Оливи SUNOCO SPINDLE OILS виготовлені з високоякісних базових олив, що забезпечують
відмінне змащення, стійкість до окиснення та корозії і тривалий термін служби. Їх відмінні
властивості забезпечують високу ефективність, збільшені інтервали технічного
обслуговування та більш тривалий термін служби підшипників шпинделів.
ЗАСТОСУВАННЯ
Оливи SUNOCO SPINDLE OILS можуть використовуватися для змащення масляним туманом,
змащення під тиском та зануренням підшипників ковзання або роликових підшипників, а
також пов'язаних з ними муфт. Вони спеціально розроблені для застосування, що не
потребує протизносних або протизадирних присадок через підвищений ризик корозії.
СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ
DIN 51502
ISO 6743/4
ISO 6473/2
Cincinnati Lamb P-45, P-62, P-65
ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОД ПРОДУКТУ
Назва
В’язкість, cSt @40 °C
В’язкість, cSt @100 °C
Температура спалаху, °C
Температура застигання, °C
Окиснювальна стабільність
Тест на іржу

8593
Spindle Oil #3
3,5
1,3
135
-33
проходить
проходить

8393
Spindle Oil #10
10
2,3
146
-30
проходить
проходить

8363
Spindle Oil #15
14,7
3,2
168
-20
проходить
проходить

4293
Spindle Oil #22
22
4,1
190
-10
проходить
проходить
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ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри.
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).
Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.
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