
HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320

Óleo especial estável, extremamente resistente à pressão, para lubrificação de guias verticais e superfícies de deslizamento. Forte
formação de fio, reduz o desgaste, possui propriedades extremas de aderência. Muito adequado para aplicação em arcos de serra.
Este produto contém um teor muito elevado de óleo básico Brightstock de alta qualidade.

Descrição
HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320 óleo adesivo especial ISO
VG 320 é um óleo especial extremamente resistente à pressão e
estável para a lubrificação de guias verticais e de deslizamentos.
Isto é altamente roscante, redutor de desgaste e extremamente
adesivo. Ideal para utilização em armações de serra. Da ISO VG
320 estes produtos contêm uma proporção muito elevada de óleo
de base brilhante de alta qualidade. Óleo lubrificante especial à
base de óleo mineral -com aditivos de alta pressão que reduzem a
frição e o desgaste -conter aditivos de envelhecimento e de
proteção anticorrosiva -Redução do consumo de petróleo devido a
um aditivo adesivo altamente eficaz

Vantagens

Aplicável universalmente
alta proteção contra o desgaste
alta aderência
boa proteção contra a corrosão
também adequado para metais não ferrosos

Recomendação
Para a lubrificação de guias verticais e de deslizamentos.

Indicações
Aplicação para lubrificação contínua, ou seja lubrificação por
perda, quando outros lubrificantes comuns são lançados fora
devido a vibração, rotação ou oscilação.
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Parâmetros típicos
Propriedade Método Unidade Valor
Densidade a 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.88
Viscosidade cinemática KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 320
Ponto de inflamação ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C >220

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma
aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio
destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar
todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento
(www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.
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