
 

 
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. 
 

Produktbeskrivelse 

Clingtex er en mineralsk kædesavsolie af høj kvalitet tilsat 

specielle additiver for optimal vedhæftning, beskyttelse af 

kæde og sværd mod korrosion og slitage. 

Clingtex kan også bruges som en langtidsholdbar olie og 

giver varig skærekædebeskyttelse. 

Kundefordele 

• Udviklet for beskyttelse mod slitage, hvilket forlænger 

levetiden for kæde og sværd 

• Gode oxidationsegenskaber forhindrer aflejringer   

• Beskytter kæde og sværd mod rust og korrosion 

• Kraftig vedhængsevne så olien ikke slynges af kæden 

under drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beskytter mod slitage 

• Formuleret for forbedret modstand mod oxidation  

• Beskytter mod rust og korrosion  

• God vedhæftning 

 

  

Clingtex® 
Kædesavsolie 

Produktegenskaber 



Clingtex® ─ Fortsat 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er 
angivet i produktbeskrivelsen. 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  
 
Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
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Anvendelse 

• Clingtex anvendes for smøring af kæde og sværd på 

motorsave - motordrevne som elektriske. Olien kan 

påføres direkte på kæden ved brug af oliekande eller 

fyldes i oliereservoiret, som automatisk smører kæden. 

• Clingtex kan også anvendes på andre smøresteder, 

hvor der ønskes en smøreolie med kraftig 

vedhængsevne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det er vigtigt at huske, at Clingtex ikke er egnet til 

motorsmøring og bør ikke anvendes i motorens 

krumtaphus. 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetskvalitet  55 125 180 

Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten 

Olietype  Mineral Mineral Mineral 

Kin. Viskositet ved 40° C, mm²/s ISO 3104 55 125 180 

Kin. Viskositet ved 100° C, mm²/s ISO 3104 7,3 12,6 16 

VI ISO 2909 >90 >90 >90 

Vægtfylde ved 15° C, kg/l ASTM D 1298 0,878 0,888 0,890 

Flammepunkt, COC, °C ISO 2592 182 182 182 

Flydepunkt, °C ISO 3015 -30 -27 -18 

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. 
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