PRODUCTINFORMATIEBLAD

H4460
Slideway Lubricant

(ISO VG 68)

Leibaanolie
PRODUCTBESCHRIJVING
Hoogwaardige leibaanolie, geschikt voor zowel horizontale als verticale leibanen van metaal en kunststof. Door de
zeer gunstige wrijvingseigenschappen wordt zelfs bij korte en langzame aanvoerbewegingen “stickslip”
tegengegaan. De leibaanolie van Applied geeft een sterke en stabiele smeerfilm met een uitstekende
corrosiebescherming. De olie heeft een zeer goed de-emulgerend vermogen.

VOORDELEN
•
•
•
•

Gunstige wrijvingseigenschappen -> tegengaan van ‘stickslip’;
Goed de-emulgerend vermogen -> komt goed uit de mbv zetten;
Uitstekende corrosiebescherming -> goede bescherming van tussen de leibanen;
Hecht uitstekend aan metaal -> blijft goed zitten

TOEPASSING
Metaalbedrijven: voor zowel horizontale als verticale leibanen van metaal en kunststof.

KARAKTERISTIEKEN
Voorkomen .................................................................
Geur ............................................................................
Dichtheid bij 20oC. ......................................................
Kookpunt .....................................................................
Vlampunt .....................................................................
Viscositeit 20oC. ..........................................................
Viscositeit 40oC. ..........................................................
Viscositeit 100oC. .......................................................
Viscositeitsindex .........................................................
Oplosbaarheid .............................................................
Mengverhouding .........................................................
Werktemperatuur ........................................................
Opslag .........................................................................
Houdbaarheid .............................................................

lichtbruine vloeistof
mild
0.88
> 40
230
200
68
9,4
> 100
niet in water oplosbaar
onverdund
koud
in gesloten containers, vorstvrij
18 maanden
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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van
gegevens.

PRODUCTINFORMATIEBLAD
GEBRUIKSAANWIJZING
Onverdund op machine aanbrengen met kwast of sprayer. Bij machines met reservoir: Reservoir vullen met
onverdund product.

VERPAKKING
Drum van 20 liter
Drum van 60 liter
Vat van 200 liter

Ref. H4460-20
Ref. H4460-60
Ref. H4460-200

x1
x1
x1

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. Voorzorgsmaatregel: Gemorst product direct verwijderen
wegens het gevaar voor uitglijden.
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