Осеви масла от марките З и Л
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Осевите масла от марките З и Л се произвеждат от високопречистени маслени фракции
и съдържа в състава си противоизносни, антикорозионни, антиокислителни и депресорни добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Осевите масла от марките З и Л са предназначени за зимно – З и лятно –Л приложение за смазване
на шийките на осите на колесните двойки в подвижната част на железопътните релси.
Произвеждат се по ГОСТ 610-72.

ОСНОВНИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осеви масла

Марка З

Марка Л

Кинематичен
вискозитет, мм2/с:
- при 50 °С

25

45.6

Динамичен вискозитет, П:
- при минус 30 °С
- при минус 10 °С

94

138

Пламна температура в отворен тигел, °С

212

224

Температура на течливост, °С

-43

-

Съдържание за вода, %

0.00

следи

Съдържание за механични примеси, %

0.01

0.009

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, осовите масла З и Л не оказват неблагоприятно въздействие
на здравето на хората. Маслата се отнасят към четвърти клас на опасност, при образуване на
маслена мъгла – към трети клас на опасност (по ГОСТ 12.1.007). Избягвайте допир на маслата до
кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. Ако масло попадне върху кожата,
веднага го измийте с вода и сапун.
Продуктите не трябва да се прилагат в тези области, за които не са предназначени. Осевите масла
Марка З се отнасят към горящите течности, пламната температура е не по-малка от 125°С. При
утилизация спазвайте мерките за опазване на околната среда. Не изливайте използваното масло в
канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия,117647 г. Москва, ул. Профсъюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1. По-подробна
информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

