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Gazpromneft Slide Way - 68, 220 
Ipari olaj 
 
A nagy teljesítményű Gazpromneft Slide Way olajok speciálisan szerszámgépek ágyvezetékeinek és vezetősínjeinek 
kenésére szolgálnak. Ásványi bázis készletekből és progresszív adalék rendszerből megalkotva az ipari olajok 
nagyszerű kenést biztosítanak, továbbá kiválóan választják el a vizet, ami a munkagépek élettartamát 
meghosszabbítja. Kiváló tapadás-csúszás gátló tulajdonságának köszönhetően megbízható védelmet nyújt a lassú 
sebességen működő, precíziós gépeknek, ezzel növelve a termelékenységet és a pontosságot. 
 
Alkalmazások 
 Olyan szerszámgépek csúszósínjeire, amelyeknél felléphet az elemek között fellépő spontán rángatózás, 

akadozás 
 A Gazpromneft Slide Way 68 vízszintesen csúszó sínekhez,  kis és közepes méretű szerszámgépekhez, 

esztergagépekhez ajánlott 
 A Gazpromneft SlideWay 220 függőleges sínekben való alkalmazásra ajánlott marógépekben és olyan 

nagyméretű gépekben, amelyeknél a magas precizitás és a pontosság alapkövetelmény 
 Olyan ipari berendezésekhez ajánlott a használata, amelyeknél  a DIN 51517 (3. rész) specifikáció kötelező 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Kiválóan lép fel a csúszóelemek között 
spontán fellépő, rángatózó „stick-slip” 
jelenség  ellen   

Növeli a termelékenységet és a pontosságot 

Jó demulgáló képesség  
Gyors elválasztást biztosít az olaj számára a vízben oldható 
fémmegmunkáló folyadékoktól 

Kiváló védelem a rozsda és korrózió ellen  
Az alkatrészek rozsdásodását megelőzi, így csökken a karbantartási 
költség és nő az élettartam 

Kiemelkedő oxidációs stabilitás 
Alacsony savasság és lerakódás képződés, ezáltal hosszú olajcsere 
periódus és minimalizált fenntartási költség 

Kompatibilis a legtöbb tömítési anyaggal  
Alkalmas többféle anyag kombinációjához, így egységesíteni tudja a 
termelést 

 

 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: 

 MAG P-47 (ISO 68) 
 MAG P-50 (ISO 220, jováhagyva) 
 DIN 51524 (2. rész) 
 DIN 51517 (3. rész) 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás 
Gazpromneft  Slide Way 

68 220 

ISO Viscosity Grade  68 220 

Kinematic Viscosity @40°С, mm
2
/s ASTM D445 68 220 

Kinematic Viscosity @100°С, mm
2
/s ASTM D445 8,5 18,3 

Viszkozitási Index ASTM D2270 93 91 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 249 264 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -23 -18 

Savszám, mg KOH/g ASTM D664 0,5 0,5 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 884 895 
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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. 
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