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G-Garden Chain&Bar 
Nagy teljesítményű lánckenő olaj 
 
A G-Garden Chain&Bar egy prémium minőségű tapadó lánckenő olaj, amely a lánc és a hajtó lánckerekek megfelelő 
kenéséről gondoskodik. Kiváló minőségű ásványiolaj alapú, valamint speciális adalékok gondoskodnak a kiváló 
teljesítményről és a kopásvédelemről. A G-Garden Chain&Bar minden típusú láncfűrésszel használható, legyen szó 
kézi-vagy automata olajzásról. 
 
Alkalmazások 
 Lánckenő olaj 
 Vezetőlemez és hajtó lánckerék 
 A G-Garden Chain&Bar nem alkalmazható motorolajként, ugyanis az a motor meghibásodását okozhatja 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Extra tapadás 
A jó minőségű adalékoknak köszönhetően nagyfokú tapadás biztosított a 
láncon és a hajtó lánckereken. 

Kopásvédelem 
A hatékony kopásgátló anyagoknak köszönthetőn a kritikus területek kopása 
csökken, a láncfűrész és a lánc élettartama nő 

Aktív tisztítás 
A speciális adalékok segítenek a láncfűrészen lerakodótt szennyeződés 
eltávolításában, ezáltal csökkentve a karbantartási időt 

Rozsdásodás elleni védelem 
A lánc és a vezetőlemez élettartama hosszabb, a karbantartási költségek 
pedig alacsonyabbak 

Alacsony folyáspont Hatékonyabb működés alacsony hőmérsékletnél is 
 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás G-Garden Chain&Bar

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 102,0 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 11,2 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 233 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -30 

Sűrűség 15
o
C-on , kg/m

3
 ASTM D4052 889 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 

mailto:OilSupport@gazprom-neft.ru
mailto:info@g-energy.hu

