
MOL WO T 15
ulei alb tehnic

MOL WO T 15 este un produs pe bază de ulei mineral, de înaltă puritate, produs prin rafinarea în mai multe etape a
uleiului alb tehnic. Este un ulei alb clar, inodor, cu un conţinut aromatic foarte scăzut. Gradul său de puritate
corespunde prevederilor recunoscute pe plan internaţional cu privire la uleiuri albe de calitate tehnică, prevederi
cuprinse în standardul 178.3620 (b) al American Food and Drug Administration (FDA).

Aplicatii

Producţia insecticidelor şi pesticidelor

Material auxiliar pentru industria textilă, chimică şi a materialelor
plastice

Producţia insecticidelor şi pesticidelor

Material auxiliar pentru industria textilă, chimică şi a materialelor
plastice

Caracteristici si Beneficii

Incolor, fără mirosCuloarea şi mirosul produsului nu se modificăCuloarea şi mirosul produsului nu se modificăIncolor, fără miros

Conţinut de compuşi aromatici
foarte scăzut
Mediu de lucru mai sănătos şi mai sigurMediu de lucru mai sănătos şi mai sigurConţinut de compuşi aromatici

foarte scăzut

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: ISO VG 15
FDA 178.3620(b)FDA 178.3620(b)

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

incolor, lucios, curatAspect

+30Culoare (Saybolt)

0,850Densitate la 15°C [g/cm3]

15,7Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

-9Punct de curgere [°C]

190Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Nu este recomandat a se folosi ambalaje ce contin plumb pentru luarea probelor sau depozitare. Depozitarea se va
face in ambalaje inchise, protejate de actiunea razelor solare, umiditatii si surse de contaminare.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101985

Cod SAP si ambalare:
MOL WO T 15 170KG Butoi de otel 216,5 l13006675

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro

Fabricat si distribuit de MOL-LUB Ltd.
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