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Bioolej pro mazání řetězů motorových pil
Univerzální, celoroční olej určený pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových
a elektrických pil.

Charakteristika:
snadno biologicky odbouratelný
univerzálně použitelný
nízkoviskózní, celoročně použitelný

Příklady výrobku:
ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Technická data:
Účinná látka:
Konzistence:
Hustota:
Kinematická viskozita:
Bod tuhnutí:
Bod vzplanutí:
Biologická
odbouratelnost:
Pracovní teplota:
Skladování:
Doba použitelnosti:
Pracovní postup:

směs nenasycených mastných
kyselin a jejich esterů
olejovitá kapalina
912 kg.m-3 při 20 °C
40 mm2.s-1 při 40 °C
-33 °C
278 °C
97,1 % za 21 dnů
-20 °C až + 60 °C
v původních obalech při teplotách
-25 °C až +40 °C
3 roky od data výroby

Bezpečnostní pokyny:

Výrobek je určený k přímému použití bez jakékoliv přípravy.
.
Při běžném používání není nebezpečný.

Ekologie:

Výrobek je ekologicky odbouratelný.

Bezpečné zneškodnění:

V souladu s místně platnými předpisy, zbytky přípravku včetně
obalu zneškodněte jako ostatní odpad.

První pomoc:

Po požití vyvolejte zvracení. Při zasažení očí vymývejte větším
množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. Při kontaktu
s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě požití a
zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení:

obj. číslo
2710802
2710804
2710805
2710806

obsah
1l
5l
10 l
20 l

kusů v kartonu
12
1
1
1

kusů na paletě
432
96
48
24

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem
ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu
vždy platí údaje na obalu výrobku.
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