
MOL Dynamic Forest
mazací olej pro řetězové pily

MOL Dynamic Forest je vysoce kvalitní olej na mazání řetězů obsahující přísady, které brání odírání a zlepšují
přilnavost, potlačují oxidaci a korozi, jsou vyvinuty pro moderní řetězové pily.

Použití

Ruční motorové pily používané při těžběRuční motorové pily používané při těžbě

Vlastnosti a výhody

Vynikající ochrana proti
opotřebení
Snížení opotřebení článků řetězů, zubů a vodící lišty
Dlouhá životnost řetězu

Snížení opotřebení článků řetězů, zubů a vodící lišty
Dlouhá životnost řetězu

Vynikající ochrana proti
opotřebení

Vynikající přilnavostUmožňuje hospodárné použitíUmožňuje hospodárné použitíVynikající přilnavost

Vynikající nízkoteplotní vlastnostiVhodné pro těžbu dřeva po celý rokVhodné pro těžbu dřeva po celý rokVynikající nízkoteplotní vlastnosti

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 100

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,888Hustota při 15°C [g/cm3]

100Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

10,9Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

92Viskozitní index

-27Bod tekutosti [°C]

260Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a
přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu
dodržujte pracovně-bezpečností předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Dynamic Forest
mazací olej pro řetězové pily

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101999

SAP kód a balení:
MOL Dynamic Forest 0,6L B 0,6 l plastová láhev13009531
MOL Dynamic Forest 4L 4 l plastový kanystr13006092
MOL Dynamic Forest 180KG 216,5 l ocelový sud13006090

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz

2 / 2 Strana. Verze:Poslední revize: 012.000.0002018.07.11 15:47


