Produktbeskrivelse
Texaco Aries
Højtydende lu værktøjsolie
Karakteris k
Aries olierne er tryklu værktøjsolier frems llet af højt raﬃnerede mineralolier lsat addi ver l forbedring af oliernes højtryks‐
egenskaber, samt giver olierne god vedhæ ningsevne selv på våde overﬂader.
Aries olierne har stor modstand mod afvaskning, og er i stand l at optage fugt fra tryklu en, således at denne ikke kommer i for‐
bindelse med metaloverﬂaderne på de smurte steder.
Aries olierne giver eﬀek v rust‐ og korrosionsbesky else og danner ikke skum i lu systemerne.
Aries XLX 32 er lsat et an ‐frysemiddel, således at der ikke sker l frysning af lu dyser m.m. selv under lave temperaturforhold.
Aries olierne anvendes i første række l smøring af højtbelastede lu værktøjer i entreprenørbranchen.
Aries olierne kan ligeledes anvendes som smøreolie i udendørs centralsmøresystemer, der arbejder under kolde/fug ge forhold,
hvor olierne på grund af deres evne l at optage fugt vil give en god smøring og en eﬀek v rustbesky else.
Aries olierne anvendes i den ISO Grad, der er foreskrevet af værktøjsfabrikanten, men generelt anbefales Aries XLX 32 ved tempe‐
raturer under +5°C og Aries 100 ved temperaturer over +5°C.
NB
Aries må ikke anvendes l lu smøring på pneuma sk udstyr placeret indendørs.
Aries XLX 32 må ikke anvendes i forbindelse med olieglas af polycarbonat.
Tekniske data (typisk)
ISO Grad

32

100

Viskositet, Kinema sk (cSt) mm2/s v. 40°C

31

105,0

Flydepunkt, °C

‐27

‐24

‐33

Massefylde, v. 15°C, kg/l

0,908

0,89

0,93

Mærkningsplig g

‐

‐

N

Ar kelkode

24826

01542

29306

XLX 32

Revideret: 24. September 2019
Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe n‐
gelser og kundens vedligeholdelsespraksis.
Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en speciﬁka on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer.
Ret l ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse aﬂøser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on.
Ansvarsfraskrivelse
YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er speciﬁkt angivet i noget produktdatablad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i
overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via
interne et. De e produkt må ikke anvendes l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaﬀelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale
aﬀaldsreglement overholdes.
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