
MOL Axol 100
olej pre nápravy

MOL Axol 100 je ložiskový olej pre nápravy železničných zariadení. Je to zmes vysoko rafinovaných minerálnych
olejov, ktoré majú dobrú oxidačnú stabilitu, vynikajúcu priľnavosť a nízku schopnosť tvorby peny. Môže byť použitý v
každom ročnom období, je zvlášť vhodný na použitie pri vysokých rýchlostiach hriadeľa.

Použitie
Ložiská nápravy železničných vozňov a prevody lokomotívLožiská nápravy železničných vozňov a prevody lokomotív

Vlastnosti a výhody
Dobrá odolnosť voči
opotrebovaniu
Opotrebenie medzi styčnými plochami sa znížiOpotrebenie medzi styčnými plochami sa znížiDobrá odolnosť voči

opotrebovaniu

Dobrá strihová stálosťDlhodobo zachováva viskozituDlhodobo zachováva viskozituDobrá strihová stálosť

Dobré viskozitno-teplotné
charakteristiky
Bezpečné použitie počas celého rokaBezpečné použitie počas celého rokaDobré viskozitno-teplotné

charakteristiky

Špecifikácie a súhlasy
Viskozitná trieda: ISO VG 100

Vlastnosti
Vlastnosti Typické hodnoty

0,885Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

103Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

-24Bod tuhnutia [°C]

260Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá
vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 48 mesiacov
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C
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MOL Axol 100
olej pre nápravy

Informácie o objednávaní
PpKN 27101999

SAP kód a balenie:
MOL Axol 100 10LA 10 l plastový kanister13300326
MOL Axol 100 50KG 60 l oceľový sud13100263
MOL Axol 100 180KG 216,5 l oceľový sud13100264

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi
08-15 h v pracovných dňoch)
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