Gazpromneft Chain Oil
Всесезонно адхезионно масло за вериги
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Универсално всесезонно специално масло за смазване на веригата, водача на веригата (гуми) и
задвижващите колела на всички видове електрически и верижни триони. Произвежда се на основата на
високо рафинирани минерални масла и специален пакет от добавки, осигуряващи висока
производителност.

ПРЕДИМСТВА
•
Притежава добро слепване (адхезия), с което се елиминира стичането на капки по време на
работа, както и изтичането на масло на празен ход, като по този начин намалява на загубите.
•
Осигурява надеждна смазка и защита на триещи се повърхности, премахване на отломки,
замърсявания и продуктите на износването.
•
Позволява да се защити веригата от влага и да се предотврати корозия по време на
продължителна съхранение, като по този начин се поддържа максимален живот.

ПРИЛОЖЕНИЕ
•
Предназначено за смазване на верижните триони, водача на веригата (шини) и водещите
механизми на всички видове електро- и верижни триони, оборудвани както с ръчна и автоматична
система за подаване на маслото.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-057-2012.
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.

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Chain Oil

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2 /с

11,0

Пламна температура в отворен тигел, °С

215

Температура на замръзване, °С

0,885

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Chain Oil не представлява заплаха за
здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслата до кожата. При смяна на маслата
ползвайте защитни ръкавици. При попадане на масло върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун.
По-подробна информация по този въпрос се съдържа в Информационния лист за безопасност на
продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и
се представя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в
канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-057-2012.
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.

