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YX Smøreolie Bio Chain Oil 68 
Bionedbrydelig kædesavsolie 
 
Karakteristik 
Bio Chain Oil 68 er en bionedbrydelig kædesavsolie baseret på rapsolie tilsat additiver, der smører og beskytter såvel 
kæde som sværd effektivt mod slitage og korrosion. 
Produktet har kraftig vedhængsevne, hvilket bevirker, at olien ikke slynges af kæden under drift. 
 
Fordele 
 Biologisk nedbrydelig, hvilket er et krav for PEFC certificering for bæredygtig skovdrift. 
 Beskytter såvel kæde som sværd mod slitage og korrosion.  
 Kraftig vedhængsevne så olien ikke slynges af kæden under drift.  
 Gode temperaturegenskaber, hvilket sikrer en effektiv og problemfri smøring af kædesave året rundt. 
 
Bio Chain Oil 68 er et miljøvenligt produkt, specielt udviklet til at modvirke potentielle skader på den økologiske balance 
i vore skove forårsaget af petroleums baserede kædesavsolier. 
 
Bio Chain Oil 68 er egnet til brug på alle træsorter. 
 
Tekniske data (typisk) 
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Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og 
kundens vedligeholdelsespraksis. 
 
Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til 
ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad. 
 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø 
Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overens-
stemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. 
Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overhol-
des. 

 
Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til 
ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 

Viskositet, kinematisk (cSt)  

 mm2/s v. 40°C 71,5 

Flydepunkt, °C - 33 

Bionedbrydelighed, %   

OECD 301 B  >60 

Vægtfylde v. 15°C, kg/l 0,92 

Artikelkode 61052 


