
 

 

 
Aan de samenstelling van een smeerolie voor een kettingzaagblad van kettingzagen 
worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag 
rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden 
weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als 
gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld
samengestelde paraf
 “tackiness agent” die het afslingeren van de olie tegengaat.
 
Toepassing
 
Voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.
 
Eigenschappen
 
� uitstekende kleefkracht
� werkt uitst
� prima anti
 
 
Gemiddelde analysecijfers
 

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

 
Verpakkingen
 
 
 

Kettingzaagolie 

Aan de samenstelling van een smeerolie voor een kettingzaagblad van kettingzagen 
worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag 
rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden 
weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als 
gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld Kettingzaagolie, is een met zorg 
samengestelde paraffinische olie met toevoegingen, onder andere een
“tackiness agent” die het afslingeren van de olie tegengaat.

Toepassing: 

Voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

Eigenschappen: 

uitstekende kleefkracht 
werkt uitstekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
prima anti-slijtage eigenschappen 

Gemiddelde analysecijfers; 

VG       

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

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

Verpakkingen:  208,2 liter , 60 liter, 4 liter, 1 liter 

D.02.C. 

Aan de samenstelling van een smeerolie voor een kettingzaagblad van kettingzagen 
worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag  
rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden 
weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als  

Kettingzaagolie, is een met zorg 
finische olie met toevoegingen, onder andere een 

“tackiness agent” die het afslingeren van de olie tegengaat. 

Voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen. 

ekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen 
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