CHAINWAY 220
Kædesavsolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

ChainWay 220 er en specialolie til savkæden på
motorsave.

ChainWay 220 er en højtryksolie eller EP-olie, udviklet
specielt til den automatiske centralsmøring af savkæde,
sværd og tandhjulsdrev på motorsave. EP-additiverne
beskytter alle led og bevægelige dele mod slitage ved
hård belastning og høje temperaturer.

Husk:

ChainWay 220 har stærkt forøget vedhængningsevne, og
viskositeten er SAE 50. Dette sikrer, at olien klæber til
kæden ved høje temperaturer.

- Hver dag efter arbejdets ophør og før henstand at
børste savsmuld og evt. vand/sne af kæden samt at
indsmøre den fuldstændigt i ChainWay 220. Herved
opnås beskyttelse mod rust samt let start - også i
frostvejr.

ChainWay 220 beskytter kæde, skær og sværd mod
rustdannelser, såvel under drift som under opbevaring,
og forhindrer "sammenbagning" af savsmuld og olie på
sværdklingen.

- Den hurtigt roterende kæde (20 m/sek.) udsættes for
store påvirkninger og trykker kraftigt mod sværdspidsen.
En slidt eller beskadiget kæde kan på kort tid ødelægge
både sværd og tandhjulsdrev. Derfor frarådes brug af
motorolie.
- Et slidt og ødelagt tandhjulsdrev eller uagtsom indkørsel
kan også ødelægge en helt ny kæde på kort tid.
- Følg fabrikantens forskrifter for stramning af kæden
nøje - stram aldrig kæden, medens den er varm !

FORDELE
ChainWay 220 har særdeles god vedhæftningsevne,
effektive smørende egenskaber, også ved hårde
belastninger og beskytter mod rust og korrosion.

TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER

METODE

ENHED

ISO VG
Densitet ved 15 °C
Viskositet ved 40 °C
Laveste flydetemperatur

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 97

kg/m³
mm²/s
°C

220
890,6
209
-9

HÅNDTERING OG BRUG
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Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende
hudkontakt
med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.
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