
HIGHTEC SUNLUB® BE

Екологично безвредно всесезонно масло. Смазва, защитава и почиства. Икономично и щадящо природата. ВИСОКА
ТЕХНОЛОГИЯ С ДОБРА СЪВЕСТ®

Описание
HIGHTEC SUNLUB® BE е основаващо се на много ниско
вискозни естери смазочно масло на база слънчогледово масло
с високо съдържание на олеини. Високото съдържание на
маслена киселина гарантира отлична стабилност на
окисляване и ниска склонност към засмоляване. Благодарение
на високата полярност HIGHTEC SUNLUB® BE прилепва
идеално по метални повърхности. Отличните почистващи и
смазващи качества благоприятстват образуването на траен
антикорозионен и смазочен филм.

Приложение
HIGHTEC SUNLUB® BE е подходящо специално за смазване и
защита на вериги и други метални части. SunLub® BE е
подходящ също за почистване на ръждясали части или
заяждащи болтове. Освен това HIGHTEC SUNLUB® BEможе да
се използва и за обикновени дейности със стружкоотнемане и
шлифоване.

Предимства

технология с високо съдържание на олеини##
Отлично прилепване##
Оптимални качества на смазване##
Висока точка на възпламеняване##
С ниско изпаряване##Екологично безвредно##
Съгласно OECD 301B лесно биологично разградимо##
CO2 неутрално базово масло##
Устойчива защита на околната среда

Указания
HIGHTEC SUNLUB® BE изпълнява изискванията на FDA
съгласно 21 CFR 178.3570 за смазочни средства съвместими с
хранителни продукти.
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Типични показатели
Качество Метод Единица Стойност
Плътност при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.85
Кинематичен вискозитет KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 5
Индекс на вискозитет ASTM D-7042 - 190
Точка на възпламеняване ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 200
Киселинна стойност mgKOH/g - < 0.5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи
на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да
бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва
правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в
сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).
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