PRODUKT INFORMATION

MULTI SERVICE GEAR OIL SAE 75W90
______________________________________________________
KARAKTERISTIK
Multi Service Gear Oil tilhører den nye
generation af højt udviklede High Performance
olietyper, der med sine fremragende
egenskaber, er de fleste konventionelle olier
overlegne.
Multi Service Gear Oil er en Semisyntetisk
Gearolie med en extrem lav friktion og
uovertrufne smøreegenskaber.
Multi Service Gear Oil er tilsat udvalgte
additiver herunder specielle EP (Extreme
Pressure) højtryksadditiver.
EGENSKABER & FORDELE
• Er formuleret og udviklet til at overgå de
højeste kvalitetskrav.
• Sparer
lagerplads
og
forenkler
vedligeholdelsesarbejdet.
• Sikrer ved sin additivering, at skumdannelse
elimineres og at tilstrækkelig oliemængde
tilføres alle smøresteder.
• Ved eksempelvis havari, sikrer den stærke
oliefilm minimal beskadigelse.
• Beskytter hypoid-fortandede differentialer i
automobiler under stødbelastninger ved såvel
normale som hårde driftsforhold.
• Er blandbar med alle hypoid gearolier, der i
forvejen opfylder specifikationen MIL-L 2105.
• Har fremragende evner til at modstå iltning
og har dermed lang levetid.
ANTI SLID EGENSKABER
• Sikrer ved sin anvendelse en længere levetid
for gearkasser.
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KORROSIONSINHIBITOR
• Olien efterlader en tynd beskyttende film
der sikrer mod korrosion.
ANVENDELSE
• Kan med fordel anvendes i almindelige
gearkasser, transmissioner, slutdrev samt
kraftudtag
på
landbrugsog
entreprenørmateriel.
• Kan med fordel anvendes til smøring af
differentialer med hypoidfortandede og
spiralskårne koniske tandhjul i automobiler og
andet kørende materiel.
• Anvendes
i
gearkasser,
styrehuse,
oliesmurte kardanled, glidenoter, snekkegear
og differentialer.
• Kan anvendes til svært belastede gearkasser
i skibe og kan endvidere anbefales til smøring
af vinkeldrev på påhængsmotorer.
Yderligere additivering af olien frarådes.
SAFETYFAX
• Undgå langvarig kontakt med huden.
• Opbevares utilgængelig for børn.
• Ved indtagelse gennem munden: Undgå at
fremprovokere opkastning - søg straks læge.
• Undgå indånding af olietåge.
• Efterlad ikke tomme oliedunke eller
spildolie i naturen.

MULTI SERVICE GEAR OIL SAE 75W90 - continued
__________________________________________________
SPECIFIKATIONER:
Multi Service Gear Oil opfylder, er godkendt eller overstiger følgende specifikationer:
API-Service GL 5
MIL-L 2105 B
MIL-L 2105 D
Iveco
Scania STO 1:0
MB 235.6, MB 235.5
MAN 342 M2 + 341 Z1 + 3343 M
ZF TE-ML 02B/05A
ZF TE-ML 07A/08/16B, C, D/17A
PHYSICAL DATA

SAE-grad

75W90

85W140

VISKOSITET (cSt) mm²/s v/40C

138,8

239

VISKOSITET (cSt) mm²/s v/100C

14,5

25

VISKOSITETSINDEX

100

135

FLYDEPUNKT, C

-30

-30

FLAMMEPUNKT COC, C

230

232

0,896

0,899

1B

1B

VÆGTFYLDE v/15C, Kg/ltr
KOBBERKORROSION
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