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SYST OL-J 32

Popis

SYST OL-J 32 je ložiskový, jakostní, víceú elový olej. Je vyroben ze solventn  rafinovaných základových olej  s p ísadami na zlepšení 
antioxida ních a protiod rových vlastností a únosnosti mazacího filmu. Obsahuje ú inné p ísady proti oxidaci, p nivosti, korozi a opot ebení.

Vlastnosti

Oleje ady SYT OL-J jsou ur eny pro kluzná i valivá ložiska, kladky, lanové dráhy a p evody stroj , v tšinou se ztrátovým mazáním a nízkým až 
st edním namáháním. Rovn ž jsou použitelné pro hydraulické systémy s nižším až st edním zatížením. Používají se zejména pro starší za ízení, 
kde poskytují spolehlivou ochranu p i provozu. Ke klí ovým užitným vlastnostem pat í: 
• Dobrá tepelná stabilita a odolnost proti oxidaci prodlužující životnost za ízení 
• Ú inná ochrana proti korozi, která snižuje opot ebení 
• Nepatrná p nivost napomáhající dokonalému mazání a cirkulaci 
• Dobré nízkoteplotní vlastnosti 
• Nep sobí agresivn  na elastomery

Specifikace

DIN 51 502 H; DIN 51 517 C; ISO 6743/2 FC

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T ída viskozity - 32 ISO VG

Kinematická viskozita p i 100 °C  mm2/s 5,6 DIN 51 562

Kinematická viskozita p i 40 °C  mm2/s 32,0 DIN 51 562

Viskozitní  index - 98 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C 205 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C -30 DIN ISO 3016

Hustota p i 15 °C kg/m3 866 DIN 51 757

P i používání tohoto produktu dbejte na doporu ení výrobc  za ízení.  
V p ípad  nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p ípad  reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na všeobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními údaji. 
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