Metal Protective Oil L
Højtydende rustbeskyttelsesolie

Produktbeskrivelse

Produktegenskaber

Metal Protective Oil L er en højtydende mineralbaseret
forebyggende olie i kombination med en række additiver,
herunder rust- og korrosionshæmmere, designet til at give
en tynd, tæt, beskyttende film over stålkomponenter under
opbevaring og transport.

• Robust stålbeskyttelse
• Fremragende til opbevaring og transport af stål
• Ikke-klæbende, ikke fedtet
Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

Kundefordele

JISK 2246 (NP-8) smøreolie type RPO

• Giver robust beskyttelse af stålkomponenter under
opbevaring eller transport
• Forhindrer farvet ringdannelse ved langtidsopbevaring af
valset eller stablet stål
• Modstandsdygtig over for rød eller hvid rust
• Langsigtet oxidationsbeskyttelse
• Ikke-klæbende, ikke-fedtet overflade forhindrer klæbning
mellem stålplader
• Ikke-klæbende overflade forhindrer, at støv og forurening
klæber til ståloverflader
• Ændrer ikke det naturlige udseende af beskyttede
ståloverflader
• Fjernes nemt med opløsningsmidler eller alkaliske
rengøringsmidler

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.
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Metal Protective Oil L ─ Fortsat

Anvendelse
• Metal Protective Oil L kan påføres direkte med en
pensel, ved sprøjtning eller ved nedsænkning. Hvis der
kræves en meget tynd oliefilm, kan olien opvarmes til
50 °C

Godkendelser, ydeevne og
anbefalinger
Ydeevne
• JISK 2246 (NP-8) smøreolie type RPO

• Metal Protective Oil L indeholder ikke
opløsningsmidler, men kan fortyndes med op til 10 %
for at gøre den mere flydende. Opvarmning er ikke
påkrævet. Når den fortyndes, udviser den
gennemtrængende virkninger og kan bruges som en
gennemtrængende olie
Bemærk: Metal Protective Oil L må aldrig påføres på
snavsede og/eller våde overflader. Påfør kun
belægningen på rene overflader, og brug et
vandafvisende produkt til at fjerne vand eller emulsion
fra overfladen

Typiske testdata
Test

Testmetoder

Viskositetskvalitet

Resultater
18

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s

ISO 3104

18

Flydepunkt, °C

ISO 3016

-15

Flammepunkt °C, min

ISO 2592

140

Massefylde ved 15°C, Kg/l

ASTM D1298

0,899

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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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
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.
Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.
A Chevron company product
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