Chain&Bar
Tuotekuvaus
G-Garden Chain&Bar on puhtaasta perusöljystä valmistettu moniasteöljy moottorisahojen ja
monitoimikoneiden teräketjuille ja laipoille. Sen korkealaatuinen perusöljy ja tarkasti valitut lisäaineet
takaavat tuotteen tunkeutumisen voitelukohteisiin sekä pysyvyyden voideltavilla pinnoilla näin
ehkäisten osien kulumista ja seisokin aikaista ruostumista.

Edut

Erinomaiset tarttumisominaisuudet.
Huippuluokan tarttumisominaisuuksien ansiosta sahaamisen aikainen öljyn roiskuminen sekä levon
aikainen valuminen on vähäistä täten pienentäen öljyn kulutusta.

Erinomaiset tunkeutumisominaisuudet.
Tunkeutumisominaisuuksien ansiosta öljy kulkeutuu nopeasti ahtaimpiinkin voitelua
tarvitseviin kohteisiin, kuten ketjujen niveliin, estäen näin osien kulumista.

Kulumisen suojaaminen
Chain & Bar muodostaa voideltaville pinnoille yhtenäisen katkeamattoman kalvon estäen osien
kulumista.

Korroosionesto.
Erinomainen vedenkesto auttaa suojaamaan osia kosteudelta, estäen näin niiden
ruostumista pitkä kestoisenkin varastoinnin aikana.

Käyttö
Kaikentyyppisten teräketjujen voiteluun.
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Ominaisuudet
G-Garden Chain&Bar
Viskositeetti:
2

40°C, mm /s
 100°C, mm2/s
Leimahduspiste OC, °C
Jähmettymispiste, °C
3
Tiheys 15°C kg/m

GOST 33
GOST 33
GOST 4333
GOST 20287
GOST 2896

102.0
11.2
233
-30
889

Turvallisuus
Asianmukaisesti käyttäen öljy ei ole vaaraksi terveydelle eikä ympäristölle. Vältä ihokosketusta. Käytä
suojakäsineitä, kun vaihdat öljyä. Öljyn osuessa iholle pese se heti pois käyttäen saippuaa ja vettä.
Lisätietoja saadaksesi lue ”Käyttöturvallisuustiedote”
Tuotteen suositeltava varastointi- ja kuljetuslämpötila -20oC/+45oC.

Ympäristö

Jäteöljy ja jäljelle jääneet tuotteet on aina kerättävä tiiviiseen astiaan ja luovutettava jäteöljyasemalle.
Älä kaada jäteöljyä viemäriin, maaperään tai veteen.
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