Profesjonalny i niezawodny dostawca

7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
OLEJE SMARUJĄCO – KONSERWUJĄCE DO UKŁADÓW TNĄCYCH
PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH
ML Pilarz EKO
Charakterystyka
Wielosezonowy, o dostatecznych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi olej mineralny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających. Produkt
jest odpowiedzią na najtańszą ofertę konkurencji i jest im równoważny pod względem jakościowym oraz
cenowym.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.: bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia
(układ tnący piły), doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach, odpowiednia
charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Zastosowanie
ML Pilarz EKO przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił
mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany
do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
3
Gęstość w temperaturze 20 C
g/cm
0,898
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
mm /s
9,35
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm /s
64,9
Liczba kwasowa
mgKOH/g
0,41
Wskaźnik lepkości
min. 98
0
temperatura zapłonu (t.o.)
C
242
0
temperatura płynięcia
C
-22
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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ML Profesjonalny Pilarz
Charakterystyka
Wielosezonowy o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny, olej roślinny oraz specjalna kombinacja
dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozujaco - depresujący oraz
dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.:
» bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
» doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach,
» odpowiednia charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie
temperatur,
» zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Zastosowanie
ML Profesjonalny Pilarz przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił
mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany
do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
3
Gęstość w temperaturze 20 C
g/cm
0,898
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
mm /s
9,85
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm /s
67,9
Liczba kwasowa
mgKOH/g
0,41
Wskaźnik lepkości
122
0
Temperatura zapłonu (t.o.)
C
242
0
Temperatura płynięcia
C
-31
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Profesjonalny Pilarz BIO 60%
Charakterystyka
Wielosezonowy o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny, olej roślinny oraz specjalna kombinacja
dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozująco - depresujący
oraz dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych w gospodarce leśnej. Badanie
zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR
440/2008 z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE)
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nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt
biodegradacji po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań
jest uzyskany wynik biodegradacji na poziomie 62,3% wg normy OECD 301 zgodną z powyższymi
wytycznymi WE.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.: bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia
(układ tnący piły), doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach, odpowiednia
charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Zastosowanie
ML Profesjonalny Pilarz BIO 60% przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch)
i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również
stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
3
Gęstość w temperaturze 20 C
g/cm
0,898
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C
mm2/s
10,45
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
mm2/s
67,9
Liczba kwasowa
mgKOH/g
0,41
Wskaźnik lepkości
144
0
Temperatura zapłonu (t.o.)
C
242
0
Temperatura płynięcia
C
-31
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Profesjonalny Pilarz BIO 100%
Charakterystyka
Wielosezonowy o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi olej roślinny oraz specjalna kombinacja biodegradowalnych dodatków
uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozująco - depresujący oraz dodatek
poprawiający przyczepność oleju do metalu.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane między innymi do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych w gospodarce leśnej.
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE)
NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt
biodegradacji po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań
jest uzyskany wynik biodegradacji na poziomie 88,2% wg normy OECD 301 zgodną z powyższymi
wytycznymi WE.
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Ponadto ML Profesjonalny Pilarz 100% spełnia normę CEC L-33 A-94, według której olej jest produktem
biodegradowalnym jeżeli jego biodegradowalność jest nie mniejsza niż 89% wg metodyki badań zgodną
z przywołaną normą. Produkt w czasie tego badania uzyskał wynik 91,2% co według powyższego
kwalifikuje go jako wyrób wysoce biodegradowalny, co w praktyce oznacza biodegradowalny w 100%.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.: bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia
(układ tnący piły), doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach, odpowiednia
charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Zastosowanie
ML Profesjonalny Pilarz BIO 100% przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch)
i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również
stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
0
Gęstość w temperaturze 20 C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
Liczba kwasowa
Wskaźnik lepkości
Temperatura zapłonu (t.o.)
Temperatura płynięcia

Jednostki
3
g/cm
2
mm /s
mm2/s
mgKOH/g
0
C
0
C

Wartości typowe
0,898
10,45
67,9
0,41
200
242
-31

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Profesjonalny Pilarz H
Charakterystyka
Wielosezonowy o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny, olej roślinny oraz specjalna kombinacja
dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozujaco - depresujący oraz
dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu. Produkt odpowiada właściwościom oraz
parametrom środka smarnego oferowanego przez jednego z czołowych producentów pilarek
łańcuchowych.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.:
» bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
» doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach,
»odpowiednia charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie
temperatur,
» zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
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Zastosowanie
ML Profesjonalny Pilarz H przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił
mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany
do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
0
Gęstość w temperaturze 20 C
0
lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
Liczba kwasowa
Wskaźnik lepkości
temperatura zapłonu (t.o.)
temperatura płynięcia

Jednostki
3
g/cm
2
mm /s
mm2/s
mgKOH/g
0
C
0
C

Wartości typowe
0,900
10,85
103,9
0,41
min. 88
242
-31

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Profesjonalny Pilarz S
Charakterystyka
Wielosezonowy o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych,
którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny, olej roślinny oraz specjalna kombinacja
dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozujaco - depresujący oraz
dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu. Produkt odpowiada właściwościom oraz
parametrom środka smarnego oferowanego przez jednego z czołowych producentów pilarek
łańcuchowych.
Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności
użytkowe oleju, do których należą m.in.: bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia
(układ tnący piły), doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach, odpowiednia
charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Zastosowanie
ML Profesjonalny Pilarz S przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił
mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany do
smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
0
Gęstość w temperaturze 20 C
0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
Liczba kwasowa
Wskaźnik lepkości

Jednostki
3
g/cm
2
mm /s
2
mm /s
mgKOH/g
-
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Wartości typowe
0,898
12,85
101,9
0,41
144
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0

Temperatura zapłonu (t.o.)
C
242
0
Temperatura płynięcia
C
-31
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

OLEJE DO MIESZANKI PALIWA
ML Mix H, ML Mix 2T
Jakość API: TC
Charakterystyka
Półsyntetyczny olej doskonale mieszający się z paliwem, gwarantujący wysoką ochronę przed
osadzaniem się nagaru oraz bardzo niską emisję dymu w każdych warunkach pracy utrzymuje
smarującą warstwę filmu olejowego doskonale przeciwdziałając zużyciu przy wysokich obrotach
i temperaturach.
Zastosowanie
ML Mix przeznaczony jest do wszelkiego typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki
dwusuwowe. Przede wszystkim do stosowania w kosiarkach, pilarkach, wykaszarkach, itp. między
innymi producentów takich jak Husqvarna (ML Mix H), Stihl (ML Mix 2T) itp.
Dozowanie:
Według zaleceń producenta silnika.
2% w stosunku do paliwa /1:50/ jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej. Oferowany jest również
w opakowaniach 100 ml z podziałką na etykiecie ułatwiającą dozowanie oleju do paliwa.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki Wartości typowe H
Wartości typowe 2T
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
mm2/s
9,7
14,2
0
Temperatura płynięcia
C
-25
-25
0
Temperatura zapłonu
C
104
104
Popiół siarczanowy
%
0,17
0,17
Zawartość stałych ciał obcych
%
nie zawiera
nie zawiera
Zawartość wody
% (V/V)
nie zawiera
nie zawiera
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Olej Husqvarna LS+
Olej Low Smoke+ to mieszanina mineralnych i syntetycznych olejów. Mieszanka paliwowa na bazie LS+
wydziela bardzo mało szkodliwego dymu oraz posiada bardzo dobre właściwości smarne
w komponentach silnika poddanych na duże obciążenia – korbowód, łożyska, itp. Cechy oleju zostały
specjalnie dobrane do obciążeń w pilarkach, wykaszarkach, zapewniając obniżenie temperatury silnika
i zabezpieczenie jego elementów przed usterkami. Specjalny komponent w oleju LS+ ogranicza
nadmierne odkładanie nagarów i innych węglowych depozytów, zabezpieczając też w ten sposób
silnik przed zatarciami.
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Olej Stihl
Olej Stihl to mieszanina mineralnych i syntetycznych olejów. Mieszanka paliwowa na bazie oleju Stihl
wydziela bardzo mało szkodliwego dymu oraz posiada bardzo dobre właściwości smarne
w komponentach silnika poddanych na duże obciążenia – korbowód, łożyska, itp. Cechy oleju zostały
specjalnie dobrane do obciążeń w pilarkach, wykaszarkach, zapewniając obniżenie temperatury silnika
i zabezpieczenie jego elementów przed usterkami. Specjalny komponent w oleju Stihl ogranicza
nadmierne odkładanie nagarów i innych węglowych depozytów, zabezpieczając też w ten sposób silnik
przed zatarciami.

OLEJE HYDRAULICZNE
ML Hydrim
Jakość: Klasa jakości wg ISO 11158 – HL
Lepkość: ISO VG: 22 - 150
Charakterystyka
Oleje hydrauliczne ML Hydrim do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu
o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających
własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
Zastosowanie
Oleje hydrauliczne ML Hydrim przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach
przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym,
pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.
Spełnia wymagania
DIN 51524 cz.1,
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
Wskaźniki lepkości
Temperatura płynięcia
Temperatura zapłonu
Odporność na pienienie: ·skłonność do pienienia:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania
0
powietrzem w temperaturze 25 C, ·trwałość piany:
objętość piany po 10 min. odstania
w temperaturze 250C
Działanie korodujące na płytce miedzianej,
3 h/1000C, stopień korozji
Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji
z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju
- 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze
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Jednostki
mm2/s
0
C
0
C

Wartości typowe
22-150
101
-24 do -30
224

ml

30 0

wzorce

1a

min

30
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UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Hydrim 46 BIO 100%
Jakość: ISO 15380
Lepkość: 46
Charakterystyka
ML Hydrim 46 BIO 100% to łatwo biodegradowalny olej hydrauliczny produkowany na bazie specjalnie
wyselekcjonowanego oleju roślinnego oraz przyjaznych dla środowiska dodatków uszlachetniających,
które zapewniają niską toksyczność, minimalizując wpływ na środowisko w przypadku rozlania lub
wycieku. Produkt charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lepkości, dobrą odpornością na utlenianie
oraz właściwościami deemulgującymi. Zapewnia maksymalną ochronę elementów układu
hydraulicznego eliminując ich przedwczesne zużycie. Jest kompatybilny z uszczelnieniami typu HNBR,
NBR 1, FMP AC 6 oraz AU. ML Hydrim 46 BIO 100% posiada bardzo dobre właściwości reologiczne w
czasie eksploatacji.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane między innymi do smarowania układów hydraulicznych w gospodarce leśnej. Badanie
zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR
440/2008 z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt biodegradacji
po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskany
wynik biodegradacji na poziomie 87,3% wg normy OECD 301 zgodną z powyższymi wytycznymi WE.
Ponadto ML Hydrim 46 BIO 100% spełnia normę CEC L-33 A-94, która mówi, że olej jest produktem
biodegradowalnym jeżeli jego biodegradowalność jest nie mniejsza niż 89% wg metodyki badań zgodną
z przywołaną normą. Produkt w czasie tego badania uzyskał wynik 89,6% co według powyższego
kwalifikuje go jako wyrób wysoce biodegradowalny.
Zastosowanie
ML Hydrim 46 BIO 100% jest zalecany do przemysłowych i mobilnych hydrostatycznych układów
hydraulicznych, gdzie istnieje potencjalne ryzyko przedostania się oleju do środowiska. Produkt został
stworzony głównie z myślą o wydajnej i bezpiecznej pracy:
» układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w leśnictwie i rolnictwie;
» układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie (roboty ziemne);
» konstrukcji i urządzeń hydroenergetycznych;
» konstrukcji i urządzeń okrętowych;
» maszyn i urządzeń przemysłowych;
Spełnia wymagania
klasyfikacja: ISO 6734-4 HETG
jakość: ISO 15380
norma: OECD 301
norma: CEC L-33 A-94
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
Parametry fizyko-chemiczne
Parametr/norma
Jednostka
Wynik
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C ISO 3104
mm2/s
48,20
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C ISO 3104
mm2/s
10,28
Wskaźnik lepkości ISO 2909
209
Temperatura płynięcia ISO 3016
°C
-24
Temperatura zapłonu, t.o. ISO 2592
°C
>290
Korozja na miedzi, 100oC, 3 h ISO 2160
klasa
1a
Test FZG – A/8.3/90, min. ISO 14635-1
stopień
12
Biodegradowalność ISO 14593
%
>90
Zawartość bio-bazy ASTM D 6866
%
>95
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Hydrim BIO 60%
Jakość: Klasa jakości wg ISO 11158 – HL
Lepkość: ISO VG: 46 - 150
Charakterystyka
Oleje hydrauliczne ML Hydrim do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu
o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe, oleje roślinne oraz pakiet dodatków uszlachetniających
poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do smarowania układów hydraulicznych w gospodarce leśnej. Badanie zostało
przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z
dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt biodegradacji
po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskany
wynik biodegradacji na poziomie 62,3% wg normy OECD 301 zgodną z powyższymi wytycznymi WE
Zastosowanie
Oleje hydrauliczne ML Hydrim BIO 60% przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych
układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem
hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.
Spełnia wymagania
DIN 51524 cz.1,
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm /s
46-150
Wskaźniki lepkości
150
0
Temperatura płynięcia
C
-33
0
Temperatura zapłonu
C
224
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem
w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany
po 10 min. Odstania w temperaturze 250C
ml
30 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C,
stopień korozji
wzorce
1a
Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji
z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju
- 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze
min.
30
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produkcji.

ML Super Hydrim
Jakość: Klasa jakości wg ISO 11158 – HV
Lepkość: ISO VG: 22 - 150
Charakterystyka
Oleje hydrauliczne ML Super Hydrim produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje
bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Oleje te charakteryzują się wysokim poziomem
własności przeciwzużyciowych i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejów hydraulicznych
rodzaju ML Hydrim, własnościami lepkościowo - temperaturowymi.
Zapewnia:
» wydłużenie czasu eksploatacji,
» zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
» pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych
(wysoki wskaźnik lepkości WL > 140).
Zastosowanie
Oleje hydrauliczne ML Super Hydrim przeznaczone są do stosowania w wysokoobciążonych układach
napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach
łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju, oraz w
precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych
zmian lepkości przy zmianach temperatury.
Spełnia wymagania
DIN 51524 cz. 3
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm /s
22 - 150
Wskaźniki lepkości
145
0
Temperatura płynięcia
C
-34
0
Temperatura zapłonu
C
210
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania
powietrzem w temperaturze 250C, · trwałość piany:
objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C
ml
20 0
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/100 C,
stopień korozjiwzorce1aWłasności deemulgujace
- czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
-40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji
w temperaturze 540C
min.
20
Zdolność oleju do wydzielania powietrza
w temperaturze 500C
min.
6
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG,
stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż
11
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produkcji.

ML Super Hydrim BIO 60%
Jakość: Klasa jakości wg ISO 11158 – HV
Lepkość: ISO VG: 46 - 150
Charakterystyka
Oleje hydrauliczne ML Super Hydrim produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje
bazowe, oleje roślinne oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Oleje te charakteryzują się wysokim
poziomem własności przeciwzużyciowych i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejów
hydraulicznych rodzaju ML Hydrim, własnościami lepkościowo - temperaturowymi.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do układów hydraulicznych w gospodarce leśnej. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie
z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 roku –
ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt biodegradacji po 28 dniach winien wynosić co
najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskany wynik biodegradacji na poziomie
62,3% wg normy OECD 301 zgodną z powyższymi wytycznymi WE.
Zapewnia:
» wydłużenie czasu eksploatacji,
» zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
» pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych
(wysoki wskaźnik lepkości WL > 140).
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
Zastosowanie
Oleje hydrauliczne ML Super Hydrim przeznaczone są do stosowania w wysokoobciążonych układach
napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach
łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju, oraz w
precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych
zmian lepkości przy zmianach temperatury.
Spełnia wymagania
DIN 51524 cz. 3
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm /s
46 - 150
Wskaźniki lepkości
170
0
Temperatura płynięcia
C
-34
0
Temperatura zapłonu
C
210
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem
w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany
po 10 min. Odstania w temperaturze 250C
ml
20 0
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/100 C,
stopień korozji
wzorce
1a
Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji
z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml
0
wody 0 - 3 ml emulsji w temperaturze C 54
min.
20
Zdolność oleju do wydzielania powietrza
w temperaturze 500C
min.
6
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku
FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż
11
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produkcji.
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
OLEJE PRZEKŁADNIOWE, HYDRAULICZNO – PRZEKŁADNIOWE,
WIELOFUNKCYJNE TYPU STOU
ML Hypolim
Jakość: API: GL-4/GL-5
Lepkość: SAE: 80W, 80W90, 85W140
Charakterystyka
Mineralny olej do przekładni samochodowych zapewniający bardzo dobre własności smarne,
przeciwrdzewne, wysoką odporność na utlenianie oraz wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń.
Zastosowania
Przeznaczony jest do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych, szczególnie skrzyń biegów
oraz przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac ziemnych
pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy: dużych prędkościach i małym momencie
obrotowym, małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym, oraz w tych maszynach
i urządzeniach, do których producent zaleca olej klasy GL-4 lub GL-5 wg API.
Parametry fizyko-chemiczne dla oleju API GL-4 SAE 80W90 (parametry innych rodzajów olejów
dostępne u producenta)
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości wg SAE J 306-OCT 91
80W-90
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C
mm2/s
15,6
Wskaźnik lepkości
104
0
Temperatura płynięcia
C
-30
0
Temperatura zapłonu
C
235
Odporność na pienienie: · objętość piany po 5 min.
przedmuchiwania powietrzem w temperaturze
25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C,
· objętość piany po 10 min. odstania
w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C,
ml
10/30/10 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych,
3h/120°C, stopień korozji
wzorce
2b
Własności smarne na aparacie czterokulowym:
· obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia
pod obciążeniem
kG
320 51
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
ML Hypolim BIO 60%
Jakość: API: GL-4/GL-5
Lepkość: SAE: 80W, 80W90, 85W140
Charakterystyka
Mineralny olej do przekładni samochodowych zapewniający bardzo dobre własności smarne,
przeciwrdzewne, wysoką odporność na utlenianie oraz wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do smarowania układów przekładniowych w gospodarce leśnej. Badanie zostało
przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008
z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt biodegradacji
po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskany
wynik biodegradacji na poziomie 62,3% wg normy OECD 301, zgodną z powyższymi wytycznymi WE.
Zastosowania
Przeznaczony jest do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych, szczególnie skrzyń biegów
oraz przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac ziemnych
pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy:
» dużych prędkościach i małym momencie obrotowym,
» małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym,
» oraz w tych maszynach i urządzeniach, do których producent zaleca olej klasy GL-4 lub GL-5 wg API.
Parametry fizyko-chemiczne dla oleju API GL-4 SAE 80W90 (parametry innych rodzajów olejów
dostępne u producenta)
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości wg SAE J 306-OCT 91
80W-90
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
mm /s
15,6
Wskaźnik lepkości
104
0
Temperatura płynięcia
C
-30
0
Temperatura zapłonu
C
235
Odporność na pienienie: · objętość piany
po 5 min przedmuchiwania powietrzem
w temperaturze 25°C/95°C/25°C
po próbie w temp. 95°C, · objętość piany
po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C
po próbie w temp. 95°C,
ml
10/30/10 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach
miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji
wzorce
2b
Własności smarne na aparacie czterokulowym:
· obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia
pod obciążeniem
kG
320 51
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
ML Automatic ATF II D
®

Jakość:GM Dexron II D
Charakterystyka
ML Automatic ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych.
Zastosowania
Wysokiej jakości, mineralny olej ML Automatic ATF II D przeznaczony jest do stosowania
w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których
®
producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron II D. ML Automatic ATF II D zalecany jest również
do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych
samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania
olejów typu ATF.
Spełnia wymagania
GM Dexron® II D
Allison C-4
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C
mm2/s
7,26
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
mm2/s
35,7
0
Temperatura zapłonu
C
208
Odporność na pienienie w badaniu
- objętość piany po 10 min. odstania :
0
· w temperaturze 25 C,
ml
0
0
· w temperaturze 95 C,
ml
0
0
· w temperaturze 25 C po badaniu
0
w temperaturze 95 C
ml
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej,
3h/150°C, stopień korozji
wzorce
wytrzymuje
Własności przeciwzużyciowe na aparacie
czterokulowym, średnia średnica skazy
mm
0,45
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
ML Agri Box – 26
Jakość: ISO11158 HV
DIN 51524 – HVLP
Lepkość: ISO VG : 46
Charakterystyka
ML Agri Box - 26 otrzymywany jest na bazie oleju mineralnego oraz pakietu dodatków, w skład którego
wchodzą dodatki podwyższające własności lepkościowo-temperaturowe, smarne, przeciwpienne,
przeciwkorozyjne i przeciwutleniające. Indeks cyfrowy przy nazwie oleju oznacza wartość lepkości
kinematycznej w temperaturze 50°C.
Zastosowanie
Olej Boxol® 26 stosuje się do:
» układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach,
» mechanizmów wspomagających układ kierowniczy w pojazdach samochodowych,
» hydromechanicznych skrzyń biegów,
» mechanicznych skrzyń biegów,
» niektórych układów hydrokinetycznych.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
mm2/s
42,1
Wskaźnik lepkości
150
0
Temperatura płynięcia
C
-42
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
po 5 min przedmuchiwania powietrzem
0
w temperaturze 25 C
ml
10
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95 C
ml
80
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
po 5 min przedmuchiwania powietrzem
w temperaturze 25 0C po badaniu w temperaturze 95 0C
ml
10
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C
ml
0
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 10 min. odstania w temperaturze 95 C
ml
0
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 10 min. odstania w temperaturze 25 C po badaniu
0
w temperaturze 95 C
ml
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej,
3h/150°C, stopień korozji
wzorce
1a
o
Punkt anilinowy
C
85
Wytrzymałość filmu smarowego, obciążenie zespawaniada
N
198
Gęstość w temperaturze 20°C
g/cm3
0,865
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
ML Agri Box – 26 BIO 60%
Jakość: ISO11158 HV
DIN 51524 – HVLP
Lepkość: ISO VG : 46
Charakterystyka
ML Agri Box – 26 BIO 60% otrzymywany jest na bazie oleju mineralnego oraz pakietu dodatków, w skład
którego wchodzą dodatki podwyższające własności lepkościowo-temperaturowe, smarne,
przeciwpienne, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające. Indeks cyfrowy przy nazwie oleju oznacza
wartość lepkości kinematycznej w temperaturze 50°C.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do smarowania układów hydraulicznych w gospodarce leśnej. Badanie zostało
przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008
z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt biodegradacji
po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskany
wynik biodegradacji na poziomie 62,3% wg normy OECD 301, zgodną z powyższymi wytycznymi WE.
Zastosowanie
Olej ML Agri Box – 26 BIO 60% stosuje się do:
» układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach,
» mechanizmów wspomagających układ kierowniczy w pojazdach samochodowych,
» hydromechanicznych skrzyń biegów,
» mechanicznych skrzyń biegów,
» niektórych układów hydrokinetycznych.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
mm2/s
Wskaźnik lepkości
0
Temperatura płynięcia
C
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 C
ml
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95 C
ml
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 C
0
po badaniu w temperaturze 95 C
ml
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C
ml
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
po 10 min. odstania w temperaturze 95 0C
ml
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Wartości typowe
42,1
150
-42
10
80
10
0
0

7. PRODUKTY SMARNE DLA LEŚNICTWA
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany
0
po 10 min. odstania w temperaturze 25 C po badaniu
0
w temperaturze 95 C
ml
0
Działanie korodujące na płytce miedzianej,
3h/150°C, stopień korozji
wzorce
1a
o
Punkt anilinowy
C
85
Wytrzymałość filmu smarowego, obciążenie zespawaniada
N
198
Gęstość w temperaturze 20°C
g/cm3
0,865
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Agri U
Jakość: API: GL-4
Lepkość: SAE: 10W-30
Charakterystyka
Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno - przekładniowy. Nowoczesna unikatowa kompozycja
specjalnie dobranych baz mineralnych oraz dodatków uszlachetniających umożliwia spełnienie
współczesnych wymagań konstrukcyjnych producentów sprzętu rolniczego. Olej zapewnia doskonalą
ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozjną oraz kompatybilność z różnorodnymi materiałami
uszczelnień.
Zastosowanie
ML Agri U przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym
(skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysokoobciążonych
układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów pojazdów rolniczych. Może
być stosowany w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre
hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.
Spełnia wymagania:
URSUS
Ford M2C 134D
Case New Holland MAT 3525, MAT 3526
John Deere JDM J20C
Massey Ferguson CMS M1143, 1135, 1145
Volvo WB101
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Klasa lepkości SAE
0
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C
0
Lepkość strukturalna w temp. - 25 C
Wskaźnik lepkości

Jednostki
2
mm /s
Mpaˇs
-
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Wartości typowe
10W-30
10,2
6 800
138
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Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
8,6
0
Temperatura zapłonu
C
240
0
Temperatura płynięcia
C
-27
Zawartość wody
% (V/V)
nie zawiera
0
Badanie działania korodującego w temp. 100 C
w ciągu 3 h na płytkach z miedzi
stopień korozji
1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Agri U BIO 60%
Jakość: API: GL-4
Lepkość: SAE: 10W-30
Charakterystyka
Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno - przekładniowy. Nowoczesna unikatowa kompozycja
specjalnie dobranych baz mineralnych, olejów roślinnych oraz dodatków uszlachetniających umożliwia
spełnienie współczesnych wymagań konstrukcyjnych producentów sprzętu rolniczego. Olej zapewnia
doskonalą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozjną oraz kompatybilność z różnorodnymi
materiałami uszczelnień.
Produkt spełnia obowiązującą od stycznia 2016 roku normę biodegradowalności na środki smarne
stosowane do smarowania układów hydrauliczno - przekładniowych w gospodarce leśnej. Badanie
zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE)
NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 roku – ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – ze wskazaniem użytej metody, gdzie efekt
biodegradacji po 28 dniach winien wynosić co najmniej 60%. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań
jest uzyskany wynik biodegradacji na poziomie 62,3% wg normy OECD 301, zgodną z powyższymi
wytycznymi WE.
Zastosowanie
ML Agri U BIO 60% przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie
rolniczym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz
wysokoobciążonych układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów pojazdów
rolniczych. Może być stosowany w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt
hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.
Spełnia wymagania:
URSUS
Ford M2C 134D
Case New Holland MAT 3525, MAT 3526
John Deere JDM J20C
Massey Ferguson CMS M1143, 1135, 1145
Volvo WB101
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Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
10W-30
0
2
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C
mm /s
10,2
0
Lepkość strukturalna w temp. - 25 C
Mpaˇs
6 800
Wskaźnik lepkości
138
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
8,6
0
Temperatura zapłonu
C
240
0
Temperatura płynięcia
C
-27
Zawartość wody
% (V/V)
nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 1000C
w ciągu 3 h na płytkach z miedzi
stopień korozji
1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Agri STOU 10W-30
Jakość: API: CF-4/GL-4, ACEA: E2, ISO: HV, DIN: HVLP
Lepkość: SAE: 10W30 (lub SAE 10W40 – parametry dostępne u producenta)
Charakterystyka
Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo – przekładniowo - hydrauliczny do sprzętu rolniczego.
Zastosowanie
ML Agri STOU 10W-30 przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania
silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach
hydraulicznych. Może być stosowany w skrzyniach biegów Powershift. Zalecany do zespołów
z wymaganiami Limited Slip.
Spełnia wymagania:
John Deere J 27
Massey Ferguson M1139, M1144,
Ford M2C 159B,
Ford 30/40 series,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1
Perkins
Parametry fizyko-chemiczne dla SAE 10W30
Parametry
Klasa lepkości SAE
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
Wskaźnik lepkości
Liczba zasadowa TBN

Jednostki
mm2/s
mg KOH/g
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Wartości typowe
10W-30
11,9
166
10,8
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Parametry
Jednostki
Wartości typowe
0
Temperatura zapłonu
C
211
0
Temperatura płynięcia
C
-33
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

OLEJE SILNIKOWE
ML Super Truck 15W40 SHPD
Jakość: API: CH-4/ CG-4/ CF-4/ SL/SJ/ SF
ACEA: E7/ E5/ E3/ B4/ B3/ A3
Lepkość: SAE: 15W-40
Charakterystyka
Wielosezonowy, mineralny olej do wysokoobciążonych silników Diesla.
Gwarantuje:
» doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem
» czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
» zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
» wydłużone przebiegi między wymianami
» ochronę środowiska naturalnego
» obniżone koszty eksploatacji
Zastosowanie
ML Super Truck 15W-40 SHPD przeznaczony jest do pracy w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych
spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach wyposażonych w katalizatory
SCR lub recyrkulacje gazów wydechowych EGR. Z powodzeniem można stosować go także
w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro III, II, I. Specjalna kompozycja oleju
zapewnia doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem oraz długie przebiegi międzywymianowe,
przy zachowaniu zaleceń producentów samochodów.
Spełnia wymagania
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-2
Renault RVI RD/RD-2
MTU Type 2
Deutz DQC-II-10
TATRA TDS 30/ 12
TEDOM 258-3
AVIA - Typ silnika: 712, D407, D421.76, D421.85
Scania (dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymianowymi 60.000 km)
DAF EUR 2 i EUR 3
Iveco
Caterpillar ECF-1a
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Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
15W-40
0
2
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C
mm /s
14,2
0
Lepkość HTHS w 150 C
Mpaˇs
4,1
Wskaźnik lepkości
133
0
Temperatura płynięcia
C
-39
0
Temperatura zapłonu
C
216
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
10,3
Popiół siarczanowy
%
1,35
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
10,4
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produkt.

ML SuperOIL C30/40
Jakość: API : CC
Lepkość: SAE: 30/40
Charakterystyka
Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.
Zastosowanie
Przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, lekko doładowanych, pracujących
w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.
Spełnia wymagania:
PN-75/C-96088/03
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Klasa lepkości SAE
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
Wskaźnik lepkości
Temperatura płynięcia
Temperatura zapłonu
Liczba zasadowa TBN
Popiół siarczanowy
Zawartość wody

Jednostki Wartości typowe Wartości typowe
30
40
mm2/s
11,6
14,6
106
106
0
C
-22
-22
0
C
248
248
mg KOH/g
4,5
4,5
%
0,8
0,8
% (v/v)
nie zawiera
nie zawiera
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ML Zadbany Ogród
Jakość: API : SG/CD
Lepkość: SAE: 30 – jednosezonowy, jako olej letni
Charakterystyka
Wysokiej jakości, jednosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych
wyposażonych w silniki czterosuwowe. Jakość oleju gwarantuje odpowiednio dobrana technologia
wytwarzania w oparciu o głęboko rafinowane, mineralne oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki
uszlachetniające. ML Zadbany Ogród posiada doskonałe własności użytkowe:
» zachowuje trwały film smarowy w warunkach wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych,
» zapewnia minimalne zużycie dzięki niskim stratom na odparowanie,
» posiada bardzo dobrą odporność na utlenianie, co zapobiega tworzeniu się tzw. „czarnych szlamów”,
» zapobiega korozji,
» zapobiega tworzeniu się osadów wysokotemperaturowych,
» jest w pełni mieszalny z innymi olejami tej samej klasy lepkości i kategorii jakości.
Zastosowanie
ML Zadbany Ogród to wysokiej jakości, olej silnikowy rekomendowany do stosowania w: kosiarkach,
glebo-gryzarkach, pługach , innych maszynach ogrodniczych wyposażonych w czterosuwowe silniki
benzynowe z katalizatorem i bez.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Klasa lepkości SAE
30
0
2
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C
mm /s
9,5
Wskaźnik lepkości
112
0
Temperatura płynięcia
C
-28
0
Temperatura zapłonu
C
230
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
8,6
Popiół siarczanowy
%
0,6
Zawartość wody
% (v/v)
nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 1000C
w ciągu 3 h na płytkach z miedzi
stopień korozji
1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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PŁYNY EKSPLOATACYJNE
ML DOT-4
Charakterystyka
Płyny hamulcowe ML DOT - 4 produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów
boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.
Zastosowanie
Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami
obsługi pojazdów. ML DOT - 4 jest nowoczesnym płynem hamulcowym o bardzo dobrych
właściwościach użytkowych, charakteryzujący się temperaturą wrzenia powyżej 230°C; zalecany
jest szczególnie w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych.
ZALECENIA:
» wymiana płynów co dwa lata lub po 40 tys. km przebiegu,
» płyny chronić przed wilgocią , przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach,
» układ hamulcowy powinien być napełniony zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji pojazdu,
» w przypadku oblania płynem hamulcowym lakieru samochodowego , natychmiast zmyć go wodą.
Spełnia wymagania
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Barwa
od bezbarwnej do żółtej
0
Temperatura wrzenia
C
min.230
0
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego
C
min.155
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
mm /s
min.1,5
0
2
Lepkość kinematyczna w temperaturze -40 C
mm /s
min.1800
Wartość pH
7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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ML PŁYN DO CHŁODNIC
Charakterystyka
ML Płyn do chłodnic jest gotowym preparatem odpowiadającym warunkom klimatycznym w Polsce
(temperatura krzepnięcia do -35°C). Należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. Przewidziany
jest do napełniania oraz uzupełniania układu chłodzenia. Jest mieszalny z wszystkimi dostępnymi
na polskim rynku płynami chłodzącymi i może być stosowany zarówno do chłodnic stalowych
jak i aluminiowych.
ML Płyn do chłodnic produkowany jest na bazie glikolu etylenowego (1,2-etoanodiol) i wody
demineralizowanej. Receptura płynu zawiera kompletny pakiet dodatków uszlachetniających
zawierający głównie organiczne inhibitory korozji, stabilizatory i środki antypienne, które zapewniają
dobrą i długotrwałą ochronę elementów silnika. ML Płyn do chłodnic nie zawiera niebezpiecznych
substancji takich jak: azotyny, fosforany, aminy, borany.
Zastosowanie
Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika
samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium jak i w starszych typach
silników. Może być mieszany z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi. ML Płyn
do chłodnic może być przechowywany przez okres 3 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu
w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tyś. kilometrów.
Płyn gotowy do użycia. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.
Termin przydatności: 3 lata od daty przedstawionej na opakowaniu.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Barwa
organoleptycznie
błękitna
Gęstość w temp. 200C
g/ml
1,071
0
Temperatura krystalizacji
C
-35
0
Temperatura wrzenia
C
108
Wartość pH
10,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML PŁYN DO SPRYSKIWACZY
Charakterystyka
Zimowy płyny do spryskiwania i mycia szyb samochodowych ML Płyn do spryskiwaczy o temperaturze
krystalizacji -20°C produkowany na bazie alkoholu etylowego z dodatkiem odpowiednio dobranego
detergentu i kompozycji zapachowej.
Zastosowanie
Płyn zimowy skutecznie myje szyby usuwając sól, brud, śnieg, błoto i inne zanieczyszczenia drogowe
pogarszające widoczność. Przeciwdziała obladzaniu się szyb podczas mrozów, pełni funkcję środka
zapobiegającego oblodzeniu końcówki dyszy, zapewniając swobodny wypływ płynu.
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ML KONCENTRAT DO CHŁODNIC
Charakterystyka
ML Koncentrat do chłodnic po rozcieńczeniu z wodą demineralizowaną może być stosowany w układach
chłodzenia silników benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w aluminiowe, żeliwne
lub mieszane układy chłodzenia. W celu uzyskania płynu do chłodnic o temp. zamarzania -35 stopni C
należy zmieszać koncentrat z wodą w proporcji objętościowej 50:50. Gotowy płyn posiada właściwości
antykorozyjne, zawiera środki antypienne oraz charakteryzuje się doskonałymi właściwościami
eksploatacyjnymi w przypadku chłodnic aluminiowych i innych, zapewniając doskonałą ochronę silnika.
Mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi na glikolu etylenowym. Jako mieszalnik
proponowana jest woda demineralizowana DEMI.
Zastosowanie
Proponowany koncentrat jest uniwersalnym środkiem nadającym się (po rozcieńczeniu) do stosowania
w każdym silniku samochodowym zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium
jak i w starszych typach. Mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi na glikolu etylenowym.
Dzięki skoncentrowanej formule pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczniejszy
niż w przypadku produktu gotowego. Szczególnie zalecany dla baz transportowych, firm spedycyjnych
i serwisów.
Temperatura zamarzania
10°C
14°C
19°C
24°C
30°C
35°C
42°C

Zawartość koncentratu
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

Zawartość wody demineralizowanej
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%

Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartość typowa
Barwa-niebieskatemperatura wrzenia koncentratu
o
po rozcieńczeniu wodą w stosunku (objętościowym) 1:1
C
108
0
Gęstość w temp. 20 C
g/ml
1,17
Temperatura krystalizacji koncentratu
o
po rozcieńczeniu wodą w stosunku (objętościowym) 1:1
C
-35,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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ML Płyn do spryskiwaczy zimowy -20°C można rozcieńczyć wodą otrzymując:
- płyn o temperaturze krystalizacji około -8°C mieszając 1część objętościową płynu zimowego -20oC + 1
część objętościowa wody,
o
- płyn o temperaturze krystalizacji około -5°C mieszając 1 część objętościową płynu zimowego -20 C + 2
części objętościowe wody.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Barwa
organoleptycznie
bezbarwna
0
Gęstość w 20 C
g/ml
0,955
0
Temperatura krystalizacji
C
-20
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

SMARY
ML GRAPHITE GREASE
Charakterystyka
ML Graphite Grease jest smarem plastycznym wapniowym produkowanym na bazie oleju mineralnego
2
0
o lepkości około 11mm /s w 100 C, zawierającym minimum 10% grafitu naturalnego.
Jest on odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania żadnych podzespołów
samochodowych poza resorami. Nie może być stosowany w łożyskach tocznych i innych mechanizmach
precyzyjnych.
Zastosowanie
ML Graphite Grease jest przeznaczony do smarowania:
» resorów samochodowych,
» siodeł w samochodach ciężarowych,
» otwartych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, gwintów śrub narażonych na działania
korodujące, łańcuchów i innych silnie obciążonych węzłów tarcia pracujących w zakresie
o
o
temperatur od -20 C do +60 C.
» może być stosowany jako typowy smar montażowy.
Spełnia wymagania
DIN 51 502: KF2C-20
ISO 6743-9: BAGB-2
NLGI: 2
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C
Temperatura kroplenia
Zawartość wody
Ilość wydzielonego oleju (stabilność strukturalna)
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Jednostki
mm/10
0
C
%
%

Wartości typowe
270
85
2,0
3,0
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UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML STPe GREASE
Charakterystyka
ML STPe GREAS jest smarem wapniowym o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny
o lepkości w granicach 36-60 mm2/s w 50°C. Miękka konsystencja smaru pozwala na łatwe stosowanie
urządzeń smarowniczych typu smarownic pneumatycznych. Jest dość odporny na działanie zimnej
wody.
Zastosowanie
ML STPe GREASE przeznaczony jest wyłącznie do okresowego smarowania podwozi samochodów,
sworzni, przegubów, prowadnic w zakresie praktycznych temperatur pracy od -20°C do +60°C.
ML STPe GREASE nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.
Spełnia wymagania
DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C
mm/10
330
Temperatura kroplenia
°C
105
Zawartość substancji musujących
%
nie zawiera
Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na % NaOH
%
0,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML ŁTE-43
Charakterystyka
Smar plastyczny ML ŁTE-43 otrzymywany jest przez zagęszczanie wysokorafinowanego oleju
mineralnego mydłem litowym kwasu 12 hydroksystearynowego. Smar ML ŁTE-43 uszlachetniony jest
dodatkami o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz podwyższającym własności
smarne. Jest wielofunkcyjnym smarem wysokiej jakości.
Zastosowanie
Stosuje się go do smarowania łożysk tocznych zakrytych pracujących w temperaturach od -30°C
do +150°C, w warunkach wysokich wymagań względem takich własności jak: odporność na utlenianie,
ochrona przed korozją, odporność na działanie wody oraz stabilność mechaniczna. Smar ML ŁTE-43
można również stosować do smarowania łożysk ślizgowych.
Spełnia wymagania normy i specyfikacji
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDHA-2
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Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostki
Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C
mm/10
240
Temperatura kroplenia
°C
189
Wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C w ciągu 24h
%
4
Własności smarne, obciążenie zespawania
daN
180
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ML Lit EPX 00
Charakterystyka
Półpłynny smar przekładniowy ML Lit EPX 00 jest smarem litowym przygotowanym na bazie oleju
2
mineralnego o lepkości kinematycznej rzędu 15 mm /s w 100°C.
Z uwagi na wymagane podwyższone własności smarne smar ten jest uszlachetniony dodatkami typu EP
oraz przyczepnościowymi, przeciwutleniającymi i przeciwkorozyjnymi.
Zastosowanie
Smar ML Lit EPX 00 przeznaczony jest do smarowania zamkniętych przekładni zębatych walcowych i
stożkowych pracujących w zakresie temperatur od - 20°C do +100°C.
Dobór smaru typu ML Lit
temperatury pracy.

EPX 00 zależy od konstrukcji, stopnia uszczelnienia przekładni oraz

Smar ML Lit EPX 00 stosuje się w niższych temperaturach podanego wyżej zakresu temperatur i przy
dobrym uszczelnieniu przekładni.
Spełnia wymagania norm i specyfikacji
DIN 51 502: GP00G-20 ISO 6743-9: BBEB-00
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry
Jednostka
Wartości typowe
Klasa NLGI 00Penetracja po ugniataniu
w temperaturze 250C
mm/10
420
Penetracja w temperaturze – 200C
mm/10
210
0
Temperatura kroplenia
C
173
Zdolność do przenoszenia obciążeń
na stanowisku FZG
Stopień obciążenia niszczącego
11
Stabilność strukturalna:
0
wydzielanie oleju ze smaru; 100 C/24h
%
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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Smar Mobil
Smar Mobil wytypowany do stosowania w urządzeniach gospodarki leśnej przez PHU MAL-OIL
jest smarem zagęszczonym kompleksem litowym, o wydłużonym działaniu, mającymi szereg
zastosowań i przeznaczonymi do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Smar ten został
zaprojektowany tak, aby prześcignąć produkty konwencjonalne poprzez zastosowanie najnowszej
technologii produkcji kompleksu litowego. Są one opracowane z myślą o niezawodnym działaniu
w wysokich temperaturach, przy znakomitej przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności
na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej
i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Odznaczają się wysoką temperaturą kroplenia,
a maksymalna zalecana temperatura eksploatacji dla tej serii to 140ºC (284°F). Smary Mobil
są dostępne w klasach NLGI 00, 0, 1, 2 i 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 220.
Smary Mobil zostały zaprojektowane do pracy w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej
i morskiej. Ich właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach,
w tym w podwyższonych temperaturach, w obecności wody, w warunkach obciążeń udarowych
i przy wydłużonych okresach pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami.

ML DO WYSUWÓW
Środek antykorozyjny, przeznaczony do konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzędzi
ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych. Produkt zawiera unikalną kompozycję dodatków,
która rozwiązuje problem ukrytej rdzy - likwiduje już istniejącą oraz zabezpiecza przed pojawieniem
się nowej. Ma właściwości penetrujące, pozostawia trwałą, wodoodporną i elastyczną powłokę. Znajduje
zastosowanie przy smarowaniu i zabezpieczaniu wysuwów żurawi i innego sprzętu tam gdzie konieczne
jest zabezpieczenie przed korozją oraz smarowanie skojarzeń metal – metal.
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