
MOL Textile 32 Plus
ulei pentru maşini textile

MOL Textile 32 Plus este un ulei de lubrifiere de calitate premium care asigură o lubrifiere şi un efect de reducere a
fricţiunii excelente, fiind dezvoltat pentru maşini textile de înaltă performanţă. Poate fi spălat cu uşurinţă din
ţesătură. Asigură o protecţie de nivel ridicat a structurilor metalice împotriva coroziunii şi uzurii excesive,
demonstrând o rezistenţă excelentă la oxidare, descompunere termică şi formarea depunerilor. Nu face spumă,
astfel încât poate asigura o funcţionare fiabilă şi o durată de viaţă lungă a utilajului. Se poate îndepărta uşor din
ţesătură, prin spălare cu apă, în funcţie de condiţiile impuse de emulsifiant.

Aplicatii

Mecanismul de mişcare al acului din maşinile industriale de croşetat
care prelucrează lână, bumbac, sau materiale sintetice

Mecanismul de mişcare al acului din maşinile industriale de croşetat
care prelucrează lână, bumbac, sau materiale sintetice

Caracteristici si Beneficii

Lubricitate excelentăFormează un strat de lubrifiere cu capacitate de încărcare mare,
asigurând astfel protecţia organelor de maşini mobile, facilitând un
consum de energie eficient

Formează un strat de lubrifiere cu capacitate de încărcare mare,
asigurând astfel protecţia organelor de maşini mobile, facilitând un
consum de energie eficient

Lubricitate excelentă

Proprietăţi de umectare a
suprafeţei şi adezivitate
excelente

Formează un strat dispersat uniform şi continuu, puternic aderent la
suprafaţa metalică, asigurând continuitatea lubrifierii şi reducerea
eficientă a uzurii şi fricţiunii
Dispersia uleiului redusă, astfel aerul este expus la o cantitate de ulei
mai redusă

Formează un strat dispersat uniform şi continuu, puternic aderent la
suprafaţa metalică, asigurând continuitatea lubrifierii şi reducerea
eficientă a uzurii şi fricţiunii
Dispersia uleiului redusă, astfel aerul este expus la o cantitate de ulei
mai redusă

Proprietăţi de umectare a
suprafeţei şi adezivitate
excelente

Protecţie excelentă împotriva
coroziunii
Protecţie extra-lungă a pieselor din oţel şi din metale neferoase
Durată de viaţă lungă a maşinii, cheltuielile de întreţinere reduse

Protecţie extra-lungă a pieselor din oţel şi din metale neferoase
Durată de viaţă lungă a maşinii, cheltuielile de întreţinere reduse

Protecţie excelentă împotriva
coroziunii

Stabilitate îmbunătăţită a culoriiNu afectează calitatea vopsirii textilelorNu afectează calitatea vopsirii textilelorStabilitate îmbunătăţită a culorii

Uşor lavabilContribuie la reducerea cheltuielilor de producţieContribuie la reducerea cheltuielilor de producţieUşor lavabil

Compatibil cu materiale de
construcţii
Durata de viaţă mai lungă a utilajului, costuri de piese de schimb
reduse

Durata de viaţă mai lungă a utilajului, costuri de piese de schimb
reduse

Compatibil cu materiale de
construcţii

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: ISO VG 32
ISO-L-YISO-L-Y

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

galben, limpede, luciosAspect

1Culoare ASTM

0,870Densitate la 15°C [g/cm3]

32Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

5,3Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]

95Indice de viscozitate

-12Punct de curgere [°C]

220Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.
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MOL Textile 32 Plus
ulei pentru maşini textile

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, inchis etans, in locuri cu o ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara
deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.
MOL Turbine 32 Plus trebuie sa fie depozitat la temperaturi cuprinse intre +10 °C si +40 °C si / sau sa fie incalzit
pana la temperatura camerei inainte de umplerea sistemului.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele de protectie a muncii si a mediului
inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 24 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: +10°C  -  +40°C
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