ROST-SCHUTZ MZ 45, 110
POPIS

POUŽITIE

ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 sú
špeciálne oleje na ochranu proti
korózii, určené predovšetkým na
vnútornú konzerváciu motorov a
prevodoviek. Charakterom použitých
aditív sú vhodné pre funkčné a
prímacie skúšky alebo krátkodobý
chod pri čiastočnom zaťažení.

ROST-SCHUTZ MZ 45 a MZ 110 sú
vhodné pre:

Tieto
oleje
sa
vyznačujú
nasledujúcimi kvalitatívnymi znakmi:
· Na základe použitých aditív
dobrým dispergačným účinkom a
schopnosťou znášať aj vyššie
zaťaženie.
· Schopnosťou
neutralizovať
produkty spaľovania.
· Priaznivou závislosťou viskozity
od teploty.
· Dobrou oxidačnou stabilitou.
· Veľmi
dobrým
ochranným
pôsobením proti vlhkosti.

· Dlhodobé skladovanie alebo ochranu
pri doprave
- Motorov a prevodoviek
- Vzduchových kompresorov
· Vnútornú konzerváciu:
- Odstavených a záložných
agregátov
- Vzduchových kompresorov
- Automobilových a priemyselných
prevodoviek
- Spaľovacích motorov
· Konzervovanie motorov, ktoré majú
dlhé prestoje, ale musia byť rýchlo
funkčné ako:
- Protipožiarne zariadenia a vozidlá
- Havarijné zariadenia
- Pomocné čerpadlá a núdzové
elektroagregáty.
Upozornenie:
Pri výmene týchto špeciálnych olejov na
ochranu
proti
korózii
za
bežne
prevádzkové oleje nie je čistenie alebo
preplachovanie agregátov nutné.
Skúšobná metóda

Technické parametre
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12

ROST-SCHUTZ MZ
Kinematická viskozita
Pri 40 °C
Viskozitný index
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)
Bod tuhnutia
FZG Test, A/8.3/90
Vlhká komora
Trieda nebezpečnosti
Viskozitná klasifikácia
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DIN 51 562, časť 1

mm2/s
kg/m3
°C
°C
Stup. sily spôs.
poškodenie
H
SAE

cca 300
žiadna (VbF)
10W
30

DIN ISO 2909
DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 354, časť 2
ESSO AG podľa
ASTM D 1748
SAE J 300

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími
podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď
karta bezpečnostných údajov.
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