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HEXOL GA32-GA46-GA68  
CSÚSZÓPÁLYA OLAJ 

TERMÉKLEÍRAS  
HEXOL GA32-GA46-GA68 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. 
Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet 
nyújtanak a rozsda, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. 
Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést 
biztosít a gépeknek.  
 

JELLEMZŐK  
- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósineinek kenésére amelyek kis  
  sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez; 
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a  
  szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben. 
 

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET  
- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágyainak kenésére és  
  védésére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más  
  területeken is. 
 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitási fokozat ISO                                       32                      46                   68 
Sűrűség 15˚C-on  [kg/m³]                                    890                   895                895   
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]      28,8 - 35,2     41,4 - 50,6    61,2 - 74,8 
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                           210                   215                  220 
Folyáspont [°C]                                                     -15                     -15                   -10 
 
 

CSOMAGOLÁS 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 
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HEXOL GA100-GA220  
CSÚSZÓPÁLYA OLAJ 

TERMÉKLEÍRAS  
HEXOL GA100-GA220 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. 
Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet 
nyújtanak a rozsda, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. 
Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést 
biztosít a gépeknek.  
 

JELLEMZŐK  
- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósineinek kenésére amelyek kis  
  sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez; 
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a  
  szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben. 
 

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET  
- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágyainak kenésére és  
  védésére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más  
  területeken is. 
 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitási fokozat ISO                                     100                    220 
Sűrűség 15˚C-on  [kg/m³]                                  900                   915 
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]      90-110           198-242 
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                         215                  230 
Folyáspont [°C]                                                    -10                   -10 
 
 

CSOMAGOLÁS 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


