Gazpromneft Slide Way
Индустриално масло (за плъзгачи)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
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Предназначени за използване в съвременната металообработваща промишленост, където се
изискват масла с повишени антипикови и противоизносващи свойства.
Маслото Gazpromneft Slide Way 68 е предназначено за смазване на хоризонтални плъзгачи, а
Gazpromneft Slide Way 220 е предназначено за смазване на вертикални плъзгачи. Могат да се
използват в хитравличните системи и редукторите на промишленото оборудване, където се
препоръчва вискозитетен клас ISO VG 68, 220.
Индустриалните масла се произвеждат на висококачествена минерална основа чрез използване на
висококачествена композиция от вносни добавки, които осигуряват отличните експлоатационни
свойства на продукта, отговарящи на изискванията на световните производители на техника.
Маслата от серията Gazpromneft Slide Way 68, 220 са устойчиви на окисление, притежават добра
филтруемост, което помага за поддържането на устойчив поток на течност в системата.
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• позволява да се избегне засядане, вибрация и приплъзване на плъзгачите, което осигурява
голяма точност и чистота на финалната обработка по повърхността на детайла;
• увеличава срока на годност на оборудването заради подобрените противоизносни и
антикорозионни свойства;
• притежава отлична адхезия, спомага за образуването на здрава маслена бленда по повърхността
на направляващите;
• подходящ за всички комбинации от материали на плъзгачите;
• благодарение на добрите деемулгиращи свойства протича безпрепятствено отделяне на маслото
от водоразтворимите смазочно-охлаждащи течности.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вискозитетен клас по ISО

68

220

Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм2/с

68

220

Вискозитетен индекс

90

90

Пламна температура в отворен тигел, °С

215

235

Температура на течливост, °С

-23

-20

Киселинно число, мг KOH/г

0.46

0.47

Плътност, при 20 °С, кг/м

888

900

Цвят на колориметър ЦНТ, ед

2.0

3.5
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Произвежда се от ООО «Газпромнефт-ОНПЗ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-019-2009. По-подробна
информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

