
BIO-SK 180-220
Biológiailag könnyen lebomló ken�olaj
 Termékleírás:

 El�nyei:       

BIO-SK 180-200

Az alkalmazási területek �gyelembevételével kiválasztott magas min�ség� 
alapanyagok és adalékok felhasználásával el�állított, biológiailag könnyen lebomló 
ken�olaj, els�dlegesen veszteséges kenési felhasználásokhoz. 
A BIO-SK 180-220 ken�olaj els�dlegesen olyan kenési feladatok ellátására ajánlott, 
ahol a magas szint� kopás- és berágódásgátló hatás mellett fokozott igény, hogy a 
kenési helyr�l esetlegesen kijutó ken�anyag a környezetet ne szennyezze, rövid id� 
alatt biológiailag lebomoljon. A BIO-SK 180-220 jellemz�en a veszteséges kenéssel 
m�köd� szerkezetek, súrlódó felületek kenésére ajánlott. El�állítása olyan 
komponensekb�l illetve adalékok felhasználásával történik, amelyek mérgez� össze-
tev�ket nem tartalmaznak, összetételüknél fogva biológiailag gyorsan lebomlanak.

ISO VG besorolás   
Viszkozitás 40 °C-on, mm2 /s 
Lobbanáspont, nyílttéri, °C 
Folyáspont, °C 
Acélkorrózió 
Rézkorrózió
Négygolyós hegedési terhelés, N 
FZG vizsgálat A/16, 6/90 
Biológiai lebonthatóság, % 

Tel: + 36 88 580 590
e-mail: info@wswproding.hu

www.wswproding.hu

Gyártó és forgalmazó:
WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
8200 Veszprém, Budapest u. 75.

GYÁRTÁS - LABOR - KERESKEDELEM 

IPARI KENŐANYAG SPECIALISTA 

Egyéb információ: klórtartalmú vegyületeket valamint PCB-t és PCT-t nem tartalmaz.
Hulladékkezelés és megsemmisítés: a ken�olajokra vonatkozó el�írásoknak megfelel�en.
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 Jellemz� adatok:          
Jellemz�: Érték:

nem mérgezi a környezetet, kíváló biológiai lebomló képességgel rendelkezik
kiváló kopás-, berágódás- és korróziógátló hatása révén jelent�sen megnöveli 
a gépalkatrészek élettartamát
e l�nyösen használható a veszteséges kenési feladatok ellátására
m egakadályozza a lerakódásokat, tisztán tartja a kenési helyeket
c sökkenti a karbantartási költségeket
a  tömít�anyagokkal jól összeférhet�
gazdaságos kenés valósítható meg felhasználásával

Mindazon kenési helyek, amelyeknél fokozottan fennáll a környezet károsításának 
lehet�sége, de f�ként a vasúti sín-, nyomkarima- és váltószék-kenés, valamint az 
épít�ipari, bányaipari, mez�gazdasági, vízi közlekedés gépeinek területe.

 Felhasználási területek: 

ECO

- 
180-220 
220 
-17 
megfelel 
1b 
3500 
12+ 
>70 

- 
ISO 3104
ISO 2952
ISO 3016
ASTM D665
ASTM D130
ASTM D2783
IP 334
CEC-L-33-T82

Módszer:

A BIO-SK 180-220 magas szint� kenési tulajdonságai kiváló biológiai 
lebonthatóság-gal párosulnak, a kenési hely környezetébe kikerülve mérgez� 
hatást nem fejt ki és akár néhány hét elteltével maradéktalanul lebomlik.
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