
 

 
 
 

 
Dit is een biologisch afbreekbare kettingzaagolie voor motorkettingzagen. Door de 
hoge omloopsnelheid van de ketting rond het zaagblad van een 
aan de smeerolie speciale eisen gesteld.
 
Milieu
 
Daar er bij kettingzagen sprake is van verbruiksmering en de olie in het milieu terecht 
komt, is deze olie biologisch afbreekbaar. Het milieu wordt hierdoor minder belast.
 
Toepassing
 
De smering van d
 
Eigenschappen
 
� goed hechtend vermogen waardoor de olie niet snel wordt weggeslingerd
� uitstekend smerend vermogen waardoor optimale bescherming tegen slijtage 

gewaarborgd wordt
 
 
Gemiddelde analysecijfers:
 

 
ISO-VG
Dichtheid
Viscositeit 
 
Viscositeits index
Vlampunt C.O.C.
Vloeipunt
 

 
Specificaties
  
Bio degradability according OECD 301B >75%
ECO Label
 
Verpakkingen
 
 

LET OP: DEZE OLIE IS NIET GESCHIKT VOOR DE SMERING VAN DE 
AANDRIJFMOTOR
 
 

Bio Kettingzaagolie 

Dit is een biologisch afbreekbare kettingzaagolie voor motorkettingzagen. Door de 
hoge omloopsnelheid van de ketting rond het zaagblad van een 
aan de smeerolie speciale eisen gesteld. 

Milieu: 

Daar er bij kettingzagen sprake is van verbruiksmering en de olie in het milieu terecht 
komt, is deze olie biologisch afbreekbaar. Het milieu wordt hierdoor minder belast.

Toepassing: 

e smering van de ketting/blad/geleiding van elektrische en motorkettingzagen.

Eigenschappen: 

goed hechtend vermogen waardoor de olie niet snel wordt weggeslingerd
uitstekend smerend vermogen waardoor optimale bescherming tegen slijtage 
gewaarborgd wordt 

Gemiddelde analysecijfers: 

VG       
Dichtheid              15º C kg/l   
Viscositeit   40ºC mm²/s   

             100ºC mm²/s   
Viscositeits index     
Vlampunt C.O.C. ºC      
Vloeipunt  ºC     

Specificaties: 

Bio degradability according OECD 301B >75%  
ECO Label 

Verpakkingen:  208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter 

LET OP: DEZE OLIE IS NIET GESCHIKT VOOR DE SMERING VAN DE 
AANDRIJFMOTOR 

B.08.B. 

Bio Kettingzaagolie - ECO 

Dit is een biologisch afbreekbare kettingzaagolie voor motorkettingzagen. Door de 
hoge omloopsnelheid van de ketting rond het zaagblad van een kettingzaag wordt 

Daar er bij kettingzagen sprake is van verbruiksmering en de olie in het milieu terecht 
komt, is deze olie biologisch afbreekbaar. Het milieu wordt hierdoor minder belast. 

trische en motorkettingzagen. 

goed hechtend vermogen waardoor de olie niet snel wordt weggeslingerd 
uitstekend smerend vermogen waardoor optimale bescherming tegen slijtage 

68 
0,918       
68   
14,30 
238 
322 
- 25 

4 liter ,1 liter. 

LET OP: DEZE OLIE IS NIET GESCHIKT VOOR DE SMERING VAN DE 


