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Eurol Slideway 220 to wysokiej jakości olej stworzony specjalnie do 
smarowania prowadnic obrabiarek wykonanych z metali oraz dodatkowo 
z plastiku. Produkt został wykonany z głęboko rafinowanych 
parafinowych olejów bazowych z dodatkami przeciwzużyciowymi i EP 
zawierającymi nieaktywną siarkę zapewniając w ten sposób trwały film 
olejowy pomiędzy ślizgającymi się powierzchniami. Olej nie zawiera 
chloru co sprawia, że jest bardziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego. Eurol Slideway 220 posiada wyjątkowe zdolności do 
przenoszenia bardzo dużych nacisków (EP) zapewniając w ten sposób 
odpowiednie smarowanie płaskich powierzchni poddanych nawet 
bardzo wysokim obciążeniom. Oleje zapewnia wyjątkową ochronę 
przeciwkorozyjną, eliminuje tzw. drgania cierne dzięki uzyskaniu 
mniejszej wartości współczynnika tarcia statycznego niż 
kinematycznego. Produkt jest kompatybilny z większością olejów 
emulgujących do obróbki metali. Dzięki zastosowaniu unikalnego 
pakietu dodatków posiada bardzo dobre własności zwilżające i 
przylegające, ułatwiające wytworzenie trwałego filmu olejowego 
odpornego na ściekanie nawet z prowadnic o układzie pionowym. 
Produkt jest szczególnie  przeznaczony są do smarowania prowadnic 
obrabiarek w szczególności tych do precyzyjnej obróbki metali oraz 
dodatkowo do elementów prowadnic wykonanych z plastiku. Olej 
Slideway 220 może być ponadto stosowany jako olej hydrauliczne w 
układach wymagających olejów klasy DIN 51524 cz.2 HLP.

Właściwości fizyczne

Performance level
 DIN 51524/2 (HLP)
 Cincinnati Machine P-50
 GM LS-2
 DIN 51 502 CGLP

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa bursztynowa   
Masa właściwa w 20°C 0.893  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 222.4  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 19.7  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 101  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 259  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -12  °C ASTM D 97 

Industrial oils - Slideway oil

Opis

Eurol Slideway Oil 220
Olej smarujący do metalowych i plastikowych prowadnic w maszynach


